
ַהֶּמְרָּכז ִלְבִריאּות ַהֶּנֶפׁש

ְּדרּוִׁשים ְמַטְּפִלים

ְּכתֹוָצָאה ֵמַהִהְתַרֲחֻׁשּיֹות ַהָּקׁשֹות 
ֶׁשל ַהָּיִמים ָהַאֲחרֹוִנים; ַהּקֹולֹות 

ָהֵאיְמָתִנּיים ֶׁשל ָהְרָעִמים, ַהְּבָרִקים 
ֶׁשִּנְראּו ָלִראׁשֹוָנה ְּבַאְרֵצנּו ּוְרִעיַדת 

ָהֲאָדָמה, ִהְתַרּבּו ִמְסַּפר ִנְפְּגֵעי
ַהֲחָרָדה ְוָאנּו ְזקּוִקים ִּבְדִחיפּות 

ְלֹכַח ָאָדם ְרפּוִאי.

ָׂשָכר הֹוֵלם ְלַמְתִאיִמים.     

ִמְׂשַרד ַהְּבִריאּות 

ַּבָּיִמים ַהְּקרֹוִבים ְנַחֵּלק חֹוְברֹות 

ַהְדָרָכה ֵּכיַצד ְלַטֵּפל ִּבְכִוּיֹות 

ֵמָהֵאׁש ּוִבְכִוּיֹות ֹקר.

ָנא ַהְמִּתינּו ְּבַסְבָלנּות.

ַּכָּבאּות ְוַהָּצָלה ְלִמְצַרִים

ְּבִעְּקבֹות ִרּבּוי ַהְּדֵלקֹות ְּכתֹוָצָאה 
ֵמָהֵאׁש ֶׁשְּבתֹוְך ַהָּבָרד

ָאנּו קֹוְרִאים ַלּתֹוָׁשִבים ְלַגּלֹות 
ֵעָרנּות ַעל ָּכל ְׂשֵרָפה ַהּפֹוֶרֶצת 

ּוְלַדֵּוַח ַּבְּמִהירּות ָהֶאְפָׁשִרית
ַלַּתֲחָנה ַהְּקרֹוָבה.

ִלְׁשַּכת ָהַאְרמֹון           ַהַּׂשר ְלִעְנְיֵני ְיהּוִדים

הֹוָדָעה ֲחׁשּוָבה ָלָעם ַהִּמְצִרי
1. ֵמַעָּתה ֵיׁש ְלָהִסיר ֶאת ָהַעְבדּות ְלַגְמֵרי 

ֵמַהְּיהּוִדים
2. ֵיׁש ִלְנֹהג ָּבֶהם ְּבָכבֹוד

3. ֵאין ְלָׁשְלָחם ַלָחְפִׁשי      
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חדר שיעורים
מדור תורני

יֹום ִׁשִּׁשי כ"א ְּבִניָסן 
ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח
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ֶּגֶזל, ָּכְך ָׁשַמְענּו ַהּיֹום ִמֵּמִאיר ַהַּמְזִּכיר, ָיכֹול ִלְהיֹות ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֹלא עֹוִׂשים 

ְּכלּום... ְלָמָׁשל, ָאָדם ֶׁשעֹוֵבד ְּבֵאיֶזה ָמקֹום, ְוהּוא חֹוֵלם אֹו ִמְתַּבֵּטל, ּוְבסֹוף 

ַהֹחֶדׁש הּוא ְמַקֵּבל ָׂשָכר ָמֵלא, ֶׁשֵאינֹו ַמִּגיַע לֹו ַּכּמּוָבן, ַוֲהֵרי ֶזה ֶּגֶזל.

א. ַּבֻּׁשְלָחן ָערּוְך ֶנֱאַמר: ֻמְזָהר ַהּפֹוֵעל ֶׁשֹּלא ְיַבֵּטל ְמַעט ָּכאן ּוְמַעט ָּכאן, 

ֶאָּלא ַחָּיב ְלַדְקֵּדק ַעל ַעְצמֹו ַּבְּזַמן, ְוֵכן ַחָּיב ַלֲעֹבד ְּבָכל ֹּכחֹו, ֶׁשֲהֵרי ַיֲעֹקב 

ַהַּצִּדיק ָאַמר 'ִּכי ְּבָכל ֹּכִחי ָעַבְדִּתי ֶאת ֲאִביֶכן', ְלִפיָכְך ָנַטל ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם 

ַהֶּזה, ֶׁשֶּנֱאַמר 'ַוִּיְפֹרץ ָהִאיׁש ְמֹאד ְמֹאד'.

ֶׁשּׁשֹוֶמֶרת  ְלַבחּוָרה  ְּכגֹון  ִלְצִעיִרים,  ַּגם  נֹוַגַעת  ִלְהיֹות  ְיכֹוָלה  זֹו  ֲהָלָכה  ב. 

ְוִאם ָהֵאם ּדֹוֶרֶׁשת  ֶנֱאָמָנה,  ַהְּׁשֵכָנה, ֶׁשָעֶליָה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכָּתּה  ַיְלֵדי  ַעל 

ֶׁשַּתְׁשִּגיַח ָּכל ָהֵעת ַעל ַהְיָלִדים, ַאל ָלּה ְלַפְטֵּפט ַּבֶּטֶלפֹון ִאם ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה 

ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַמֵּלא ֶאת ַהִּנְדָרׁש ִמֶּמָּנה ִּבְׁשֵלמּות.

ְיֵדי  ַעל  ַּכֲאֶׁשר  ֲעבֹוָדתֹו,  ִּבְׁשעֹות  ָאָדם  ַּבֶּטֶלפֹון ִעם  ְלַדֵּבר  ֵאין  ֵכן  ְּכמֹו  ג. 

ַהֶּטֶלפֹון הּוא ַמְפִריַע לֹו ַלֲעֹבד ]ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵיׁש ְלָכְך ְרׁשּות ֵמַהַּמֲעִביד, ְוַגם 

ִאם ָנַתן ְרׁשּות, ִמְסַּתֵּבר ֶׁשֵאין ַּכָּוָנתֹו ְלַהְרׁשֹות ִׂשיחֹות ֲאֻרּכֹות[.

ָאֵכן, ִנְזַּכר ֱאִליֶעֶזר, ַּפַעם ָרִציִתי ְלִהְתַקֵּׁשר ְלִאָּמא ֶׁשִּלי ִלְמקֹום ֲעבֹוָדָתּה, 

ּוְלַסֵּפר ָלּה ֶׁשָּזִכיִתי ַּבַהְגָרָלה ֶׁשל ַה'ֶחֶדר' ְּבַׁש"ס ַּתְלמּוד ַּבְבִלי, ְוַאָּבא ֶׁשִּלי 

ָאַמר ִלי: ֹלא! ַאל ַּתְפִריַע ְלִאָּמא! ַאָּתה ַמִּזיק ַלַּמֲעִביד ֶׁשָּלּה!

ְׂשַכר ֲעבֹוָדה



חדר דיונים
צוף התורה וחידון

צּוף ַהּתֹוָרה

ִחידֹון
יֹוִמי
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ְׂשַכר ְנִסיָעה
ְּבאֹוטֹוּבּוס  ַלֲעבֹוָדָתּה  יֹום  ָּכל  נֹוַסַעת  ֶחְדָוה  ַהּמֹוָרה 

ִהיא  ּבֹו  ֶׁשַהָּמקֹום  ]ִמי  ֶׁשָּלּה  ַהַּמֲעִביד  ִעירֹוִני.  ִּבין 

עֹוֶבֶדת ַׁשָּיְך לֹו[ ִחֵּׁשב ַּפַעם ַּכָּמה עֹוֶלה ָלּה ְּדֵמי ְנִסיָעה 

ַהְּסכּום  ָלּה ֶאת  ִּבְקִביעּות, הּוא מֹוִסיף  ּוֵמָאז,  ְלֹחֶדׁש, 

ַעל ַהַּמְׂשֹּכֶרת. ַּבָׁשבּוַע ָהַאֲחרֹון ֵאַרע ִּכי ֶּבן ִמְׁשַּפְחָּתּה 

ִלְמקֹום  ְּבִרְכּבֹו  אֹוָתּה  ָלַקח  ָמקֹום  ְּבִקְרַבת  ַהִּמְתּגֹוֵרר 

ֲעבֹוָדָתּה, ּוְלֹלא ַּתְׁשלּום. ַהִאם ָעֶליָה ְלָהִׁשיב ַלַּמֲעִביד 

ֶאת ַהֹּׁשִוי ֶׁשל ְׂשַכר ְנִסיָעה ְלָׁשבּוַע?

ְלַדֵּבר ִעם עֹוֵבד 
ִּבְׁשעֹות ָהֲעבֹוָדה

1. ֻמָּתר ִאם ֵאין ֶזה ַמְפִריַע 
ַלֲעבֹוָדתֹו

2. ֻמָּתר ִאם ַהַּמֲעִביד נֹוֵתן ְרׁשּות
3. ְׁשֵּתי ַהְּתׁשּובֹות ְנכֹונֹות

ֵמֵהיָכן לֹוְמִדים ֶׁשַעל 
ּפֹוֵעל ַלֲעבֹד ְּבָכל ּכֹחֹו?

1. ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו
2. ִמִּיְצָחק ָאִבינּו

3. ִמַּיֲעקֹב ָאִבינּו



חדר הספריה
סיפור יומי

מעשה שהיה
אבותמורשת 

ַּכֲאֶׁשר ְׂשַכר ָהֲעבֹוָדה 
ֹלא ֻׁשַּלם ִּבְמלֹואֹו

ַחְכֵמי  ִמְּגדֹוֵלי  ַּגַּלאְנִטי,  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ְלַבֵּקׁש  האריז"ל  ִלְפֵני  ָּבא  ְצַפת, 
ִּתּקּון ְלַנְפׁשֹו. ְּתִחָּלה ֹלא ָרָצה האר"י 
ֶאֵּתן  ִּכי  ֲאִני  ִמי  ְּבָאְמרֹו:  לֹו,  ְלֵהָעֵתר 

ִּתּקּון ִלְכבֹוד ּתֹוָרתֹו? ְּבַרם, ר' ַאְבָרָהם ִהְפִציר ּבֹו. ִנְסַּתֵּכל האריז"ל ְּבִמְצחֹו ְוָאַמר: רֹוֶאה 
ֲאִני ֶׁשָרׁשּום ְּבִמְצחֹו ֵׁשֶמץ ֲעוֹון ֶּגֶזל! ִנְדַהם ר' ַאְבָרָהם, ָהַלְך ְלֵביתֹו ָאֵבל ְוָעצּוב, ָּפַׁשט ֶאת 

ְּבָגָדיו, ָלַבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר, ָיַׁשב ַעל ָהָאֶרץ, ָנַתן קֹולֹו ִּבְבִכי ְוֵהֵחל ְלַפְׁשֵּפׁש ְּבַמֲעָׂשיו.
ָהָיה לֹו ְלר' ַאְבָרָהם ֵּבית ְמָלאָכה ַלֲאִריָגה ְוִלְטִוָּיה. ִמָּיד ִקֵּבץ ֶאת ָּכל ַהּפֹוֲעִלים, ּוִבֵּקׁש 
ַהָּמעֹות  ֶׁשָּכל  ְּכֶאָחד,  ֻּכָּלם  לֹו  ָאְמרּו  ָלֶהם.  ַחָּיב  ַּכָּמה הּוא  ֶחְׁשּבֹון  ִעּמֹו  ַלֲעׂשֹות  ֵמֶהם 
ֶׁשִּקְּבלּו ִמֶּמּנּו ַעד ּכֹה ׁשֹוָרה ָּבֶהן ַהְּבָרָכה, ָּכְך ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמַחְּׁשִבים ֶאת ַהָּמעֹות ֶׁשָּנַתן ָלֶהם. 
ָאַמר ר' ַאְבָרָהם: ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר! ֶזהּו ִמְכׁשֹול ַהֶּגֶזל ֶׁשֵּיׁש ְּבָיִדי, ִּכי ְלַקְחֶּתם ְׂשַכְרֶכם ְּבֹלא 
ֵסֶדר ְוֶחְׁשּבֹון, ָלֵכן ֵמַעָּתה ִאם ְּתַקְּבלּו ֲעֵליֶכם ְלַדְקֵּדק ִעִּמי ְּבֶחְׁשּבֹון ֲאִפּלּו ִּבְׁשֵוה ְּפרּוָטה 
ַמה ּטֹוב, ְוִאם ָלאו – ֹלא אּוַכל ְלַהֲעִסיק ֶאְתֶכם יֹוֵתר; ְלכּו ְלָׁשלֹום, ִּכי ֵאיִני רֹוֶצה ְלִהָּכֵנס 

ַלֵּגיִהּנֹם ִּבְגַלל ֵּבית ְמָלאָכה ֶזה. 
ִהְמִׁשיְך ר' ַאְבָרָהם: ְוַעָּתה ָעַלי ְלַתֵּקן ַמה ֶּׁשָעַבר. ִהֵּנה ָאִׂשים ֶּכֶסף ִלְפֵניֶכם, ְוָכל ֶאָחד ִיּטֹל 
ַּכָּמה ֶׁשרֹוֶצה, ְוַאַחר ָּכְך יֹאַמר ְּבֵלב ָׁשֵלם – "ִקַּבְלִּתי ָּכל ַמה ֶּׁשַחָּיב ִלי ַּבַעל ַהַּבִית, ְוִאם 

ַחָּיב ִלי יֹוֵתר ֲהֵריִני מֹוֵחל לֹו ִּבְמִחיָלה ְּגמּוָרה". 
ִמָּיד ָמֲחלּו לֹו ַהּפֹוֲעִלים, ְוַאף ֶאָחד ֵמֶהם ֹלא ָנַטל ַאף ְּפרּוָטה ִמן ַהָּמעֹות ֶׁשָהיּו ֻמָּנחֹות 

ַעל ַהַּקְרַקע, חּוץ ֵמִאָּׁשה ְזֵקָנה ֶׁשָּכְפָפה ַעְצָמּה ָלָאֶרץ ְוָנְטָלה ְׁשֵּתי ְּפרּוטֹות. 
ַעָּתה ִּגָּלה לֹו האריז"ל: ִּבְגַלל אֹוָתּה ִאָּׁשה ֶׁשָהְיָתה אֹוֶרֶגת ֻמְמִחית ְוָהָיה ַמִּגיַע ָלּה יֹוֵתר 
ָׂשָכר ְוָלְקָחה ְּבָׁשֶוה ִּכְׁשָאר ַהּפֹוֲעִלים, ִּדְקְּדקּו ִעְּמָך ִמָּׁשַמִים ִּכי ֹלא ָהגּון ָהָיה ַמה ֶּׁשַּנֲעָׂשה 

ִעָּמּה. אּוָלם ַעָּתה ֶׁשִּתַּקְנָּת ִמְׁשֶּגה ֶזה, ְּכָבר ִנְמָחה ֵׁשֶמץ ַהֶּגֶזל ֶׁשָהָיה ָרׁשּום ְּבִמְצֲחָך!
ִסּפּור ֶזה ֵמִביא ַּבַעל 'ֵמַעם לֹוֵעז' ּוְמַסֵּים: 

ִמָּכאן ִנְלַמד ֶלַקח, ִאם ִּבְגַלל ָּדָבר ֶזה ִנְרַׁשם ְּבִמְצחֹו ֶׁשל אֹותֹו ָחִסיד ְוָקדֹוׁש ֲעוֹון ֶּגֶזל, ַעל 
ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ִמי ֶׁשּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵברֹו ַמָּמׁש אֹו ְמַרֵּמהּו, ְּבַוַּדאי ְרׁשּוִמים 

ְּבִמְצחֹו ֲעוֹונֹות ַרִּבים, ְוֵכיַצד ִיָּׂשא ֶאת ְּפֵני ה' ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפָניו?
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יֹום ִׁשִּׁשי כ"א ְּבִניָסן ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח

ִלְזּכֹר ֶׁשֵערּוב ַהַּתְבִׁשיִלין 

ִיָּׁשֵאר ָׁשֵלם 

ְוֹלא יֹאְכלּוהּו ַעד ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת!

עוד פעם, עוד פעם, 
עוד פעם,

אני מקפיד, לא מפספס,
ואת הידע מרחיב.

פרטים בשלוחה 6 ב'קו ונקי'.
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ִּפַּצְחֶּתם? ֵאיזֹו ֲהָנָאה!
ִהְתַקְּׁשרּו ְלַקו ְוָנִקי ַּבֲחרּו ִּבְׁשלּוָחה-7 ִּפּצּוִחים

ַהִּקיׁשּו ֶאת ִמְסַּפר ָהֱאגֹוז ֶׁשל ִחיָדה זֹו 
ַּפֲעלּו ַעל ִּפי ַההֹוָראֹות ְוַקְּבלּו 50 ְנֻקּדֹות נֹוָספֹות!

חון
טב

מ
...

צח
לפ

ם 
מני

מוז
אגוז 
מס' 8

ִעְזרּו  ַּבָּׂשדֹות.  ַלֲעֹבר  ָעָליו  ְּבַדְרּכֹו  ִלירּוָׁשַלִים.  ַלֲעלֹות  זֹוֶכה  ֶעְזָרא 
ְּבֶגֶזל. ְׂשדֹות  ְלִהָּכֵׁשל  ְּכֵדי ֹלא  ֶהְפֵקר  ַלֲעֹבר ַרק ִּבְׂשדֹות  ְלֶעְזָרא 
ַהַהֵּלל  )ּכֹוֵלל  ַּבַהָּגָדה  ַהֻּמְזָּכִרים  ְּבִצּיּוִרים  ְמֻסָּמִנים  ַהֶהְפֵקר 
ֻמְזָּכִרים  ֶׁשֵאיָנם  ְּבִצּיּוִרים  ְמֻסָּמִנים  ַהְּפָרִטִּיים  ְוַהָּׂשדֹות  ְוַהִּפּיּוִטים(, 

ַּבַהָּגָדה. ִמְצאּו ֶּדֶרְך ֶׁשַּתֲעֹבר ַרק ִּבְׂשדֹות ֶהְפֵקר!

ֶעְזָרא עו ֶֹלה ָלֶרֶגל

ָרָמה: ָקֶׁשה
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ִּפּקּוד ָהֹעֶרף

הֹוָראֹות ְנחּוצֹות ְלַמַּצב ַהֵחרּום:

ְּבִעְּקבֹות ְּפִׁשיַטת ָהַאְרֶּבה ַעל ַאְרֵצנּו 
ְוַהֶהֶרס ֶׁשהּוא זֹוֵרַע 

ֶאְזָרח ַהֶּנֱאָלץ ָלֵצאת ָלְרחֹוב ַיְקִּפיד ַעל 
ַהְּכָלִלים ַהָּבִאים ַעל ְמָנת ְלַצְמֵצם ֶאת 

ְנָזָקיו:
• ֵאין ָלֵצאת ְּבַתְכִׁשיִטים ְּכֵדי ֶׁשָהַאְרֶּבה 

ֹלא ִיְתֹלׁש אֹוָתם 
• ֵיׁש ְלִהְצַטֵּיד ְּבִבּגּוד ְלַהְחָלָפה
ְלִמְקֶרה ֶׁשָהַאְרֶּבה ִיְנֹּגס ִּבְבָגָדיו

• חֹוָבה ַלֲחֹבׁש ַקְסָדה ִעם ָמֵגן ָּפִנים

ִמְׂשַרד ַהְּבִריאּות

ַסָּכָנה!
ַמַּכת ְנָחִׁשים ַאְרִסִּיים ְּבַרֲחֵבי 

ָהָאֶרץ ְּבנֹוָסף ָלַאְרֶּבה. 
ַּגּלּו ֵעָרנּות ְוַהִּצילּו ֶאת 

ַחֵּייֶכם!

ָהֶרֶׁשת ַהְּגדֹוָלה ְלִבּגּוד "ַּג'ַּלִּבָּיה"

ְמִכיַרת ִחּסּול!

ֵמַאַחר ֶׁשִּנְגְרמּו ְנָזִקים ַרֲחֵבי ֶהֵּקף

ִלְסחֹוָרֵתנּו ֶׁשַּבֲחֻנּיֹות ּוַבַּמְחָסִנים ָאנּו 

ְמַקְּיִמים ְמִכירֹות ִּבְמִחיִרים ַמְצִחיִקים.

ָּכל ַהּקֹוֵדם זֹוֶכה!

ִמְׂשַרד ַהַּכְלָּכָלה

ֵעֶקב ַהַּמָּצב ַהָּקֶׁשה ְּבֶמֶׁשְך ֶהֳחָדִׁשים ָהַאֲחרֹוִנים, 
חֹוָבה ַעל ָּכל ֵּבית ָאב ִלְמֹלַח ַאְרֶּבה ּוְלַאְחְסנֹו 

ְּבָחִבּיֹות ְלטֹוַבת ַהְּכָלל.
ַּבַּמְתָנ"ִסים ָהִעירֹוִנִּיים ִנָּתן ְלַקֵּבל ָחִבּיֹות ּוֶמַלח 

ִחָּנם. 

ְּבתֹוָדה ַעל ִׁשּתּוף ַהְּפֻעָּלה.
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חדר שיעורים
מדור תורני

ַׁשַּבת ֹקֶדׁש כ"ב ְּבִניָסן 
ִאְסרּו ַחג
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ַצִּדיק  ֵזֶכר  ֵלב,  ַׂשְמִּתי  ֶׁשל  ָסִביו  ֵלב,  ָהַרב  ֶׁשל  ַהָּיאְרַצייט  ֶׁשַהּיֹום  ִמֵּכיָון 
ָהָיה  ַהּזּוַלת:  ְּבָממֹון  ָסִביו  ֶׁשל  ְזִהירּותו  ַעל  ִסּפּור  ַׂשְמִּתי  ִסֵּפר  ִלְבָרָכה, 
לֹו ֶרֶכב ָיָׁשן ֶׁשהּוא ָרָצה ְלָמְכרֹו. הּוא ִּפְרֵסם מֹוָדעֹות ָּבִעּתֹוִנים ְוֵכן ָּתָלה 
ְּפָתִקים ְּבַרֲחֵבי ַהְּׁשכּוָנה, ֲאָבל ְּבֹפַעל ִאיׁש ֹלא ָקָנה. ַּכֲאֶׁשר, ִנִּסינּו  ְלָהִבין 
ָלָּמה ֵאינֹו ַמְצִליַח ִלְמֹּכר ֶאת ָהֶרֶכב, ִהְתָּבֵרר ָלנּו  ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשָּבא ִלְראֹות 
ֶאת ָהֶרֶכב, ָהָיה ְמַקֵּבל ִמֶּמּנֹו ַהְרָצָאה ְׁשֵלָמה ַעל ֶחְסרֹונֹוָתיו ֶׁשל ָהֶרֶכב, 

ְּבִלי ְלַהְחִסיר ָּדָבר, ַעד ֶׁשַהָּלה ִאֵּבד ֶאת ַהֵחֶׁשק ִמְּקִנַּית ָהֶרֶכב...
- ָאז ַסָּבא ִהְרִויַח אֹו ִהְפִסיד? ָׁשַאל ַׂשְמִּתי ֵלב.

- ִהְפִסיד, ִּכי הּוא ִנְׁשַאר 'ָּתקּוַע' ִעם ָהֶרֶכב ַהָּטָרְנֶטה, ָאְמרּו ַהְיָלִדים.
- ַמה ִּפְתאֹום? ָמָחה ַׂשְמִּתי ֵלב. הּוא ִהְרִויַח ָהמֹון! ָּתֲארּו ָלֶכם ָאָדם ַאֵחר 
ֶׁשּמֹוֵכר ְלַאֵחר ֶרֶכב ָּפגּום, ֲהלֹוא הּוא ֵיָעֵנׁש ֵמה' ַעל ֵחְטא ֶזה, ְוָהֹעֶנׁש ָחמּור 
"ְקָצת יֹוֵתר" ֵמֲאֶׁשר ַהֶּכֶסף ֶׁשְּמַקְּבִלים ַעל ָהֶרֶכב. ְוחּוץ ִמֶּזה, ִסֵּים, ִמִּלְגֹזל 

ֹלא ַמְרִויִחים!
ְוָאז ָלַמְדנּו ֶאת ִּדיֵני אֹוָנָאה:

א. ָאסּור ְלָאָדם ַהּמֹוֵכר ָּדָבר ַלֲחֵברֹו, ְלַהֲעִלים ְּפָרִטים ַעל מּוִמים ּוְפָגִמים 
ֶׁשֵּיׁש ַּבֵחֶפץ, ִאם ְּפָרִטים ֵאּלּו ֲעׂשּוִיים ְלַהְׁשִּפיַע ַעל ַהּקֹוֶנה ֶׁשֹּלא ִלְקנֹות 

ֶאת ַהָּדָבר.
ב. ָאסּור ְלַיּפֹות מּוָצר ְּבצּוָרה ֶׁשֵּיָרֶאה ָחָדׁש, ְּבעֹוד ֶׁשֶּבֱאֶמת הּוא ָיָׁשן.

ג. ָאסּור ְלָעֵרב ֵּפרֹות ְרקּוִבים ְּבֵפרֹות טֹוִבים, ְּבֹאֶפן ֶׁשַהֵּפרֹות ָהְרקּוִבים ֹלא 
ֵיָראּו ְוַהּקֹוֶנה ַיְחֹׁשב ֶׁשָּכל ַהֵּפרֹות טֹוִבים.
ֵחֶפץ  ִלְקנֹות  ָאָדם  ְלַׁשְכֵנַע  ֻמָּתר  ד. 
ְוֹלא  ֱאֶמת  ְּבִדְבֵרי  ַרק  ֲאָבל  ְמֻסָּים, 

ְּבִדְבֵרי ֶׁשֶקר.
ה. ִאם ִהְתָּבֵרר ֶׁשַהּמּוָצר ָּפגּום, ֲהֵרי ֶזה 

ְלַהְחִזיר  ּדֹוֵרׁש  ַהּלֹוֵקַח  ְוִאם  ָטעּות,  ֶמַקח 
ֶאת ַהֶּמַקח, ַעל ַהּמֹוֵכר ְלַהְחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף 

ֶׁשִּקֵּבל.

אֹוָנָאה



חדר דיונים
צוף התורה וחידון

צּוף ַהּתֹוָרה

ִחידֹון
יֹוִמי
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ַרב ַקו
ַאְבֵריִמי  ִׁשֵּלם  ִלירּוָׁשַלִים,  ְּבַרק  ְּבֵני  ֶׁשֵּבין  ָּבאֹוטֹוּבּוס 
ָרָצה  ַהּנֹוֵסַע  ַקו'.  'ַרב  לֹו  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  נֹוָסף  נֹוֵסַע  ַּבֲעבּור 
ְלַׁשֵּלם לֹו ַעל ָּכְך, ֲאָבל ִהְתעֹוְרָרה ַהְּׁשֵאָלה ַּכָּמה ְלַׁשֵּלם: 
ַהַּתְׁשלּום ְּבַרב ַקו הֹוִריד ֵמַהְּסכּום ַהָּצבּור ֶׁשַּבַּכְרִטיס 
ַסְך ֶׁשל 16 ₪, ִּכְמִחיר ַהְּנִסיָעה. ֵמִאיָדְך, ְּכֵדי ְלַהְטִעין 
ֶאת ַהַּכְרִטיס ִּבְמִחיר ַהְּנִסיָעה ֵאין ָצִריְך ְלַׁשֵּלם 16 ₪ 
ְמֻזֶּכה  הּוא  ַהַּכְרִטיס  ֶאת  טֹוֲעִנים  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ְמֵלִאים; 
ִּבְסכּום ַהְּטִעיָנה ּוְבתֹוֶסֶפת ֶׁשל ֶרַבע ֵמַהְּסכּום ]ְּכלֹוַמר: 

100=125[ )ֹחֶמׁש ִמְּלָגיו אֹו ִמְּלַבר – ִמי יֹוֵדַע?(. 
ֶאָּלא   ₪  16 ַהְּנִסיָעה  ַעל  הֹוִציא  ֹלא  ֶׁשַאְבֵריִמי  ִנְמָצא 

12.80 ₪ ִּבְלַבד. ַּכָּמה ֵאפֹוא ָצִריְך ַהּנֹוֵסַע ְלַׁשֵּלם לֹו?

ָמַכר ָּדָבר ְוִנְמָצא ֶׁשהּוא 
ָּפגּום

1. ֶמַקח ָטעּות הּוא ְוַעל 
ַהּמֹוֵכר ְלַהְחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף

2. ֶהְפֵסד ֶׁשל ַהּקֹוֶנה ֶׁשִּנְגַרם 
לֹו ִמָּׁשַמִים

3. ַיֲחֹלקּו, ְּכלֹוַמר ַיְחִזיר ַהּמֹוֵכר    
                 ַמֲחִצית ֵמַהֶּכֶסף

ֻמָּתר ְלַׁשְכֵנַע ָאָדם 
ִלְקנֹות ֵחֶפץ ֶׁשֲאִני רֹוֶצה 

ִלְמּכֹר?
1. ָאסּור, ֶאָּלא ָצִריְך ֶׁשהּוא 

ַיְחִליט ְלַבּדֹו ְּבִלי ֶעְזָרה ֶׁשִּלי
2. ֵּכן, ַאְך ַרק ְּבִדְבֵרי ֱאֶמת

3. ַמְחֹלֶקת ַהּפֹוְסִקים



חדר הספריה
סיפור יומי

מעשה שהיה

אמרי
יחזקאל

ַהִּמְׁשָקַפִים 
ַהָּגאֹון ַהֻּמְפָלא ַרִּבי ְרָפֵאל ֲאִביְגדֹור 

ְיֶחְזֵקאל ְּבֶרְטֶלר זצוק"ל
ָהָיה ָידּוַע ִּבְזִהירּותֹו ְוִדְקּדּוקֹו ָהַרב 

ְּבָכל ְּדַבר ֲהָלָכה.
ְּתקּוָפה  ִלְפֵני  ַרק  נלב"ע  ַהָּגאֹון 

ְקָצָרה ְּביֹום ַׁשַּבת ֹקֶדׁש י"ח ַּבֲאָדר א' תשע"ט.
ִּביֵמי ַהִּׁשְבָעה ֻסְּפרּו ַהְרֵּבה ִסּפּוִרים ֻמְפָלִאים ַעל ְזִהירּותֹו ְוִדְקּדּוקֹו ַהֻּמְפָלג ְּבָכל 

ְּתחּוֵמי ַהֲהָלָכה.
ְוִהְׁשִקיַע ְּבֵברּור ַהֲהָלָכה ֶאת ָּכל ְּגאֹונּותֹו  ִוֵּתר ַאף ַעל ֻקּצֹו ֶׁשל יּוד  ַהָּגאֹון ֹלא 
ַהֻּמְפָלָאה ְוַהְמֻפְרֶסֶמת.  ַאף ַרּבֹו ַהֻּמְבָהק ַהֲחזֹון ִאיׁש ְּבַעְצמֹו ֵהִעיד ָעָליו ִּבְהיֹותֹו 

ָּבחּור ֶּבן 18 ִּבְלַבד ֶׁשהּוא ָּגדֹול!
ְוָכל ַמֲעֶׂשה ֶׁשּלֹו ָהיּו ְמֻחָּׁשִבים ּוְמדּוִדים ִמָּכל ַהִּכּוּוִנים ְּבִלי ֲהָנחֹות  ָּכל ְּתנּוָעה 

ּוִוּתּוִרים.
ִלְפֵניֶכם ִסּפּור ֶאָחד ִמִּני ַרִּבים ֶׁשָּׁשַמְענּו ְּבמֹו ָאְזֵנינּו ִמִּפי ֶצֱאָצָאיו:

ָאִבינּו ִהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ְלַטְלֵטל ְּכָלל ֲחָפִצים ָּבְרחֹוב ְּבַׁשַּבת ֹקֶדׁש ַלְמרֹות ָהֵערּוב 
ַהַּקָּים.

ָלֵכן ִמֵּדי ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהָיה ׁשֹוֵלַח ֶאת ִמְׁשְקֵפי ַהְּקִריָאה ֶׁשּלֹו ִעם ֶאָחד ֵמַהְּנָכִדים 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 'ֶלֶדְרָמן' ָׁשם ָנַהג ְלִהְתַּפֵּלל ְּבַׁשָּבת,

ּוְבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת ָהָיה ַמְחִזיָרם ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַעְרִבית.
ְּבֶאָחד ֵמַהָּׁשבּועֹות ַהִּמְׁשָקַפִים ֶנֶעְלמּו ִמְּמקֹוָמם, ְּבמֹוָצֵאי ַהַּׁשָּבת ִחֵּפׂש אֹוָתם 

ַאָּבא ֹּכה ָוֹכה ְוֹלא ְמָצָאם.
ַהִּמְׁשָקַפִים ֹלא ָהיּו ֲחָדִׁשים ּוִמֶּטַבע ַהְּדָבִרים ָהיּו ַּבֲעֵלי ִסיָמֵני ִׁשּמּוׁש ֻמְבָהִקים.

ֻמָּנִחים  ַהִּמְׁשָקַפִים  ֶאת  ָרִאיִתי  ַהָּבִנים,  ַאַחד  ְמַסֵּפר  ַהָּׁשבּוַע,  ִמימֹות  ְּבֶאָחד 
ְּבָסמּוְך ִלְמקֹום מֹוָׁשבֹו ֶׁשל ַאָּבא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ַהֲהָלָכה  ִּבְרֵּכי  ַעל  ֶׁשָּגַדל  ְּכִמי  ַאְך  ְלַאָּבא,  ַלֲהִׁשיָבם  ְּכֵדי  אֹוָתם  ֵהַרְמִּתי  ִמָּיד 
ְוַהִּדְקּדּוק ָהִייִתי ְמֻאָּמן ְלַחֵּׁשב ֶאת ָּכל ְּפֻעּלֹוַתי.  
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ִלְזּכֹר ֶׁשְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת 
ַמְתִחיִלים ִּדיֵני ֲאֵבלּות ְיֵמי 

ַהְּסִפיָרה, 
ְוֵאין ִלְׁשמַֹע מּוִזיָקה!

ַׁשַּבת ֹקֶדׁש כ"ב ְּבִניָסן 
ִאְסרּו ַחג

ֶׁשָחַכְכִּתי  ַאֲחֵרי  ֵּכן  ְוַעל 
ֶׁשֹּלא  ֶהְחַלְטִּתי  ְּבַדְעִּתי, 
ְלַקְחָּתם ִלְפֵני ֶׁשֶאָּוֵעץ ְּבַאָּבא.
ַאָּבא  ְלֵבית  ָהַלְכִּתי  ִמָּיד 
ְוִסַּפְרִּתי לֹו ַעל ַהְּמִציָאה ְוַאף 
ֶׁשַהִּמְׁשָקַפִים  ְּבָפָניו  ִצַּיְנִּתי 
ִנְרִאים  ָהיּו  ִזְכרֹוִני  ִּפי  ַעל 
ַמָּמׁש  ְוֵזִהים  ְמֻׁשָּמִׁשים 
ְלִמְׁשָקָפיו ְוַעל ֵּכן ַהִאם ֻמָּתר 
ִלְזַמן ָקָצר  ֵאָליו  ַלֲהִביָאם  ִלי 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְבֹּדק ְּבֹאֶפן ַוָּדִאי ֶׁשֵהם 

ֶׁשּלֹו.
ַאָּבא ָׁשַקל ֶאת ַהּנֹוֵׂשא ּוָפַסק 
ַהְמֻבָּגִרים  ִמָּבָניו  ֶׁשֶאָחד 
ְוִיְׁשֹמר  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ַיֲעֹמד 
ַהִאם ַמִּגיַע ַמאן ְּדהּוא ְלַחֵּפׂש 

ֶאת ִמְׁשָקָפיו,
ּוַבְּזַמן ַהֶּזה ָׁשִליַח ַאֵחר ָיִביא 
ְוהּוא  ַהִּמְׁשָקַפִים  ֶאת  ֵאָליו 

ִיְבֹּדק ַהִאם ֵהם ֶׁשּלֹו.
ֶאל  ָיְצָאה  ַהָּתְכִנית  ְוָאֵכן 

ַהֹּפַעל...
ְמַקֵּבל  ֶׁשַאָּבא  ְּכֵדי  ּתֹוְך  ַאְך 
ַהִּמְׁשָקַפִים  ֶאת  ְלָיָדיו 
ַרְגַלִים  ְטִפיפֹות  ִנְׁשָמעֹות 

ְמִהירֹות ַּבַּמְדֵרגֹות 
ְּבֵבית  ֶׁשֻהַּצב  ְו"ַהּׁשֹוֵמר" 
ְּבִרְגָׁשה  ְמַסֵּפר  ַהְּכֶנֶסת 
ִהִּגיַע  ַּגִליְנְסִקי  ַיְעְנָקֶלה  ֶׁשר' 

ְלַחֵּפׂש ֶאת ִמְׁשָקָפיו...
ְלִסַּיְעָּתא  זֹוֶכה  ֶׁשִּנְזָהר  ִמי 
ִדְׁשַמָּיא ְמֻיֶחֶדת ֶׁשֹּלא ִיָּכֵׁשל.
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ָהְרׁשּות ַהְּלֻאִּמית ִלְבִטיחּות ַּבְּדָרִכים

הֹוָראֹות ְּבִטיחּות
ַהֲחֵׁשָכה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשָּנְפָלה ַעל

ַאְרֵצנּו ּגֹוֶרֶמת ְלִהְתַנְּגֻׁשּיֹות ֲאָנִׁשים 
ָּבְרחֹוב ּוְלַאְנְּדָרָלֻמְסָיה ַרָּבה. ֵעֶקב 

ָּכְך ֵיׁש ִלְנֹהג ַעל ִּפי ַהְּכָלִלים 
ַהָּבִאים:

1. ֵאין ָלֵצאת ָלְרחֹוב ְלֹלא ָעָנף אֹו 
ַמֵּקל ְנִחָּיה

2. חֹוָבה ְלַהְצִמיָדם ַלַּקְרַקע
ּוְלָהִזיָזם ָיִמיָנה ּוְׂשֹמאָלה ְּבִאִּטּיּות

3. ֵיׁש ִלְצֹעד ָעֵקב ְּבַצד ּגּוָדל 
4. ָחל ִאּסּור ִריָצה

ַהִּמְׂשָרד ַלֲהָגַנת ַהְּסִביָבה

ַלְמרֹות ַהָּפאִניָקה ָהַרָּבה ֵמֲחַמת 
ַהֹחֶׁשְך

 ַהִּצּבּור ִמְתַּבֵּקׁש ֶׁשֹּלא ִלְצֹרַח 
ְּבקֹוֵלי קֹולֹות.

ּתֹוָדה ַעל ַהִהְתַחְּׁשבּות.

ִמְפַעל ַהֵּנרֹות "נּוָרא"

ַהְבָהָרה:
ַהֵּנרֹות, ָהֲאבּוקֹות ְוַהַּלִּפיִדים ָיְצאּו 
ִמִּמְפָעֵלנּו ְּכֶׁשֵהם ְׁשֵלִמים ְוַתִּקיִנים.

ִאי ְּפִעילּוָתם, ְּכמֹו ִאי ְּפִעילּות ָּכל ֶאְמָצֵעי 
ַהְּתאּוָרה ִמִּמְפָעִלים ֲאֵחִרים, ֵהם ִמֹּכַח ּגֹוֵרם 

ֶעְליֹון ְוֹלא ְּבַאְחָריּוֵתנּו.

ִּבְבָרָכה
ַאֲחַראי ֵׁשרּות ָלקֹוחֹות

ַהַּוֲעָדה ַלֲהָגַנת ַהּתֹוָׁשב

ַעל ִּפי ִּדּוּוֵחי ַהִּמְׁשָטָרה: 
ִמּיֹום ְּתִחַּלת ַהֹחֶׁשְך ַעל ַאְרֵצנּו ֵחֶלק 

ֵמָהָעם ָלקּו ְּבִׁשּתּוק ְּבגּוָפם 
ְוֵהם ְמֻאָּבִנים ַעל ְמקֹוָמם ְּבאֹוָתּה 
ְּתנּוָחה ֶׁשָּבּה ַהִּׁשּתּוק ָּפַגע ָּבֶהם. 

ַלְמרֹות ַהֲחֵׁשָכה ִנְדָרִׁשים ַהּתֹוָׁשִבים 
ָלִׂשים ֵלב ֵהיֵטב ְוֹלא ְלִהְתַּבְלֵּבל ֵּביָנם 

ְלֵבין ְּפָסִלים ֲאִמִּתִּיים!

ְּבתֹוָדה ַעל ִׁשּתּוף ַהְּפֻעָּלה 
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ֵאֶבל ְלֻאִּמי
ְמִדיַנת ִמְצַרִים ִמְׁשַּתֶּתֶפת ְּבֶאְבָלם ֶׁשל 
ַהֶּמֶלְך, ַהָּׂשִרים ּוְׁשָאר ָּכל ָהָעם ַהִּמְצִרי 

ְּבמֹות ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם

ַהְּבכֹורֹות
ִאְּתֶכם ְּבֶאְבְלֶכם:
ִלְׁשַּכת ָהַאְרמֹון 
ִמְׂשַרד ַהְּפִנים
 ִמְׂשַרד ַהחּוץ

ִמְׂשַרד ַהַּכְלָּכָלה
ִמְׂשַרד ָהאֹוָצר

ִמְׂשַרד ַהְּבִריאּות
ִמְׂשַרד ַהִּבָּטחֹון
ִמְׂשַרד ַהִחּנּוְך 

ִמְׂשַרד ַהַּתְחּבּוָרה
ַהִּמְׂשָרד ַלֲהָגַנת ַהְּסִביָבה

ִמְׁשַמר ַהְּגבּול
ִמְׁשַמר חֹוף ַהִּנילּוס

ִמְׁשֶטֶרת ִמְצַרִים
ִּפּקּוד ָהֹעֶרף 

ַּכָּבאּות ְוַהָּצָלה ְלִמְצַרִים
ְרׁשּות ְמַקְרְקֵעי ִמְצַרִים
ְרׁשּות ַהֶּטַבע ְוַהַּגִּנים

ָהְרׁשּות ַהְּלֻאִּמית ִלְבִטיחּות ַּבְּדָרִכים
ִהְסַּתְּדרּות ַהַחְרֻטִּמים 

ַהֶחְבָרה ְלַמְתָנִס"ים

ִלְׁשַּכת ָהַאְרמֹון              ַׂשר ַהחּוץ

ֲארֹוָנם ָּבא 
ְמִדיַנת ִמְצַרִים ְמַקֶּבֶלת ְּבַצַער ַרב 

ֶאת ֲארֹונֹוֵתיֶהם ֶׁשל 

ַהְּבכֹורֹות 
ּתֹוָׁשֵבי ָהָאֶרץ ֶׁשָּׁשהּו ְּבחּו"ל 

ּוֵמתּו ָׁשם ְּבִפְתאֹוִמּיּות

ִלְׁשַּכת ָהַאְרמֹון                  ַׂשר ַהַּתָּירּות

ְמִדיַנת ִמְצַרִים מֹוֶסֶרת ֶאת ַּתְנחּוֶמיָה

ַלַּׁשְגִריִרים ִמְּמִדינֹות ָהעֹוָלם 
ַהּיֹוְׁשִבים ְּבַאְרֵצנּו

ַעל מֹות

ַהְּבכֹורֹות 
ּתֹוָׁשֵבי ְמִדינֹוֵתיֶהם 

ֶׁשָּׁשהּו ָּבָאֶרץ ּוֵמתּו ְּבִפְתאֹוִמּיּות

 ִאְרּגּון ַצַער ַּבֲעֵלי ַחִּיים

ָהִאְרּגּון מֹוֵסר ֶאת ַּתְנחּוָמיו ְלתֹוָׁשֵבי ָהָאֶרץ 
ַעל מֹות ַּבֲהמֹוֵתיֶהם 

ַהְּבכֹורֹות
ַהְנָהַלת ָהִאְרּגּון
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חדר האולפן
של אנחנו וצאצאינו

רצועות דיסק פסח 
תשע"ט

1

מה נשתנה - אהרלה וינטרוב - מקהלת קול הנערים
שיר חדש מיוחד לילדי אנחנו וצאצאינו

לחן - אהרלה וינטרוב
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ָלה? ַּתְּתִפים ַּבַהְגרָ ֵּכיַצד ִמׁשְ
ִמְתַקְּׁשִרים ְלַקו ְוָנִקי 03-69-89-613 

ּופֹוֲעִלים ַעל ִּפי ַההֹוָראֹות!
ִלְפֵניֶכם ֵּפרּוט ַהְּׁשלּוחֹות ֶׁשִּתְפַעְלָנה ְּבַקו ְוָנִקי 

ָהֵחל ִמכ"ד ְּבִניָסן:
1 ְׁשִמיַעת ִמְסַּפר ַהְּנֻקּדֹות ֶׁשְּצַבְרֶּתם 

   ְּבַמֲהַלְך ְיֵמי ַהֶּפַסח ְּבַקו ְוָנִקי 
2 ַּתְקִליטֹור ֶּפַסח תשע"ט

3 ְּכִניָסה ִלְרִכיַׁשת ַּכְרִטיֵסי ַהַהְגָרָלה 
4 ְׁשִמיַעת ַּכּמּות ַּכְרִטיֵסי ַהַהְגָרָלה ֶׁשְרַכְׁשֶּתם 

  ְלָכל ְּפָרס.

ָׁשעֹות   216 ַהֶּפַסח...  ְיֵמי  ִהְסַּתְּימּו  ֶזהּו, 
ִאּסּוף  ֶׁשל  ִלּמּוד,  ֶׁשל  ְּבַצְוָּתא,  ֶׁשל 

ֵאיְנסֹוף ְזֻכּיֹות! 
ְנִקִּיים  ֲאֵחִרים,  ָיָצאנּו  ֶׁשֻּכָּלנּו  ָּבטּוַח  ֲאִני 

יֹוֵתר... ְזִהיִרים יֹוֵתר ְּבָממֹון זּוָלֵתנּו.
ְּבַאְלֵפי  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ַהְּזַמן  ִהִּגיַע  ְוַעְכָׁשו 
ַהְּנֻקּדֹות ֶׁשִּנְצְּברּו, ְוִלְרֹּכׁש ַּכְרִטיֵסי ַהְגָרָלה 
ַלַּמָּתנֹות ֶׁשְּבַחְרֶּתם ַּבֲחַדר ַהַּמָּתנֹות ֶׁשל 

ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו )ַעּמּוד 8,9(
ַהַהְגָרָלה  ַּכְרִטיֵסי  ְרִכיַׁשת  ַמֲעֶרֶכת 
ִּתָּפַתח בס"ד ְּביֹום ב' כ"ד ְּבִניָסן ְוִתָּסֵגר 

ְלַהְזָמנֹות ְּביֹום ג'  ב' ְּבִאָּיר.

ברוכים הבאים
לטקס הסיום
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ברוך ק-ל עליון...: 
ַעם ִיְׂשָרֵאל, ֻמְׁשָּפל ְוסֹוֵבל

ִּביֵדי ִמְדָיִנים, ְּכבּוִׁשים ְנתּוִנים
ּבֹוְרִחים ְוָנִסים, ַּבְּמָערֹות ִמְסַּתְּתִרים

ַּבְּמצּודֹות ּוַבִּמְבָצִרים
ֶאת ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ַמְרִעיִבים ַמְצִמיִאים

ַמְׁשִחיִתים ְיבּול ְוֵעִצים. 

רוכב בערבות...:
נֹוְׂשִאים ֵהם ֵעיַנִים, ְלֵקל ָׁשַמִים

ָאב רֹוֶעה, ַהֵּבט ּוְרֵאה
ָּבִנים ֲאהּוִבים, ֹּכה ֲעלּוִבים

ְנתּוִנים ְּבַיד אֹוְיִבים
חּוס ְוַרֵחם, ְׁשַלח ְמַנֵחם

ַאֲהַבת עֹוָלם ָּתִביא ָלֶהם. 

ואשרי כל חוכה...:
יֹוֵרד ִמְּׁשָחִקים, ַמְלַאְך ֱאֹלִקים

ְּבִרית ָאבֹות ְלָהִקים
ְּבִגְדעֹון הּוא ּפֹוֵגׁש, ְוֵאָליו הּוא לֹוֵחׁש

ֵלְך ְוהֹוַׁשע ַעם ֹקֶדׁש
ה' ִעְּמָך, הּוא ׁשֹוְמֶרָך, ִצְּלָך ַעל ְיִמיֶנָך

ֶאת ִמְדָין ִהִּכיָת, ִהֵּנה ְׁשַלְחִּתיָך
ִיְּפלּו ְּבָפֶניָך אֹוְיֶביָך.

 
כל שומר שבת...:

ַאְך ִּגְדעֹון חֹוֵׁשׁש, ֵמַהֵּׁשם ְמַבֵּקׁש
ֵּתן ִלי ִסיָמן ַּפֲעַמִים

ֶצֶמר ַאִּניַח, ֶאְפֹרׂש ְּכָׁשִטיַח
ַּתַחת ִּכַּפת ַהָּׁשַמִים

ְוַרק הּוא ֻיְבַּדל, ִיְתַמֵּלא הּוא ְּבַטל
ְמֹלא ַהֵּסֶפל ַמִים

ַאְך ִמָּסִביב, ְּכָלל ֹלא ַיְרִטיב
ֹיֶבׁש ִּכְׁשַעת ָצֳהַרִים.

אי – אי – אי, חמדת הימים...:
ֶאל ָהֵעֶמק ַמִּגיַע ִּגְדעֹון, 

ִעם ְׁשֹלׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְּבִלי ָעוֹון
ְּבֶׁשֶקט עֹוֶׂשה ַּדְרּכֹו, ְלַמֲחֵנה ִמְדָין ְלַבּדֹו

ְּבַחָּיִלים ָּבֹאֶהל ַמְבִחין, 
ְלִׂשיָחם ַמְקִׁשיב ַמֲאִזין

ֶאָחד ַלֲחֵברֹו, ְמַסֵּפר לֹו ֶאת ֲחלֹומֹו
ֻעָּגה ֲאפּוָיה, ִמְּׂשעֹוִרים ֲעׂשּוָיה, 

ַּבַּמֲחֶנה ִמְסּתֹוֶבֶבת
ֶאת ָהֹאֶהל ַמָּכה, אֹותֹו ִהיא ָהְפָכה, 

אֹות הּוא ַוַּדאי ְלַמֹּפֶלת.

אי – אי – אי, זכור את יום השבת...:
ַלַּמֲחֶנה ָׁשב ִּגְדעֹון, ִלְצָבאֹו מֹוֶרה ְּבִבָּטחֹון

ְטלּו ִעָּמֶכם ַּכִּדים, ׁשֹוָפרֹות ְוַגם ַלִּפיִדים
ַּבּׁשֹוָפר ּתֹוֵקַע ְּבקֹול, 

ַאֲחָריו ּתֹוְקִעים ַּגם ַהֹּכל
ִמַּלִּפיֵדיֶהם ִּגִּצים, ְוֶאת ַהַּכִּדים ֵהם נֹוְפִצים

ְוַהִּמְדָיִנים, ִנְבָהִלים ִנְפָחִדים, 
ָנִסים ְוַגם מֹוֲעִדים

ֲחָרבֹות ְוִחִּצים, ֶזה ָּבֶזה נֹוֲעִצים, 
ִּביֵדי ִיְׂשָרֵאל ִנְכָּבִׁשים.

קודש היא לכם...:
ִּכי ַהַּלְיָלה ַהֶּזה, הּוא ֵליל ִׁשּמּוִרים, 

ְמֻלָּמד הּוא ֵמָאז ְּבִנִּסים
ִּכי ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ָעֵלינּו עֹוְמִדים, 

ְלַכּלֹות ְמַבְּקִׁשים, ְמַנִּסים 
ְוהּוא ִמָּמרֹום, ָּברּוְך ַהָּמקֹום, 

ֹלא ָינּום, ֹלא ָיֵׁשן 
ִמָּׁשם ִמְתּבֹוֵנן, ַעל ָּבָניו ְיגֹוֵנן, 

ְּבִריתֹו אֹוָתם ְלחֹוֵנן. 

חדר האולפן
של אנחנו וצאצאינו

נס גדעון | שיר בחרוזים | רצועה מס' 4 בדיסק
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רוצים לחדד עוד יותר את המוח?
א גרויסע קשיא מיוחד בשבילכם!

בספר מרתק זה תמצאו חידות וחידודים
המתאימים לחוויה משפחתית איכותית רב גילאית

באווירת ימי הפסח.

הספר מכיל למעלה ממאה חידות מצוירות 
מלאות בתוכן יהודי עשיר של מושגים וידיעות, 

איורים צבעוניים וטבלאות אתגר, שיחדדו לכם את המוח
ויעניקו לכם שעה של קורת רוח חינוכית ברמה שלא הכרתם. 

א גרויסע קשיא הוא חווית הקריאה המשתלמת ביותר:
 גם קריאה, גם הנאה, גם לימוד, גם חידוד, גם מושגים,

גם חינוך, גם הפנמה

עולם חדש נפתח
ומשהו חדש מתחיל!

ִחידֹון ְּבנֹוֵׂשא ֶּגֶזל

ֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלֹות ַהָּבאֹות.  ָעֶליָך ִלְמֹצא ֶאת ַהִּפְתרֹונֹות ֶׁשָּמָצאָת ּוְלַסֵּמן אֹוָתם ַּבִּתְפֹזֶרת 
ֶׁשְּלֵעיל.   ַהִּמִּלים ְיכֹולֹות ְלהֹוִפיַע ְּבָכל ִּכּוּון: ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה, ִמָּיִמין ִלְׂשֹמאל ּוַבֲאַלְכסֹון.  
ֵיׁש ְׁשֵאלֹות ֶׁשָעֶליָך ְלַסֵּדר ָּבֶהן ֶאת ַהִּמִּלים ַהְמֻבְלָּבלֹות ֶׁשְּבסֹוְגַרִים, ְוַאַחר ָּכְך ְלַסֵּמן 

אֹוָתן ַּבִּתְפֹזֶרת.

כתרחאובורקל
פובידמלשמלב
רלשונוודשפל
האמטחהאמשיא
עהאותנפיעיב
וחועממיוהסר
לזמנותמשנוכ
מירומולשבאה
ירוימראהנבל
תמיבכוכדבוע

א( ַמה ָּצִריְך ְלָהִׁשיב ַהּגֹוֵזל ִאם ְלַאַחר ַהְּגֵזָלה ָיַרד ֶעְרּכֹו ֶׁשל ַהָּדָבר ֶׁשִּנְגַזל?  "ָּגַזל ָׁשֹלׁש ֲאֻגּדֹות ְּבָׁשֹלׁש ְּפרּוטֹות 
ְוהּוְזלּו ְוָעְמדּו ַעל ְׁשַּתִים ִאם ֶהְחִזיר לֹו ְׁשַּתִים ַחָּיב ְלַהְחִזיר לֹו  _____  )ַהְּׁשִליִׁשית(" )ָּבָבא ַקָּמא קה.(

ב( ַעד ַּכָּמה ָצִריְך ִלְטֹרַח ַהַּגְזָלן ְּכֵדי ְלָהִׁשיב ֶאת ַהְּגֵזָלה ִלְבָעֶליָה?   "ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵברֹו ָׁשֶוה ְפרּוָטה ְוִנְׁשַּבע לֹו יֹוִליֶכּנּו 
ַאֲחָריו   _____" ְּכלֹוַמר ְלָמקֹום ָרחֹוק.   )ָּבָבא ַקָּמא קג.(

ג( ֵּכיַצד ָיִׁשיב ָאָדם ֶׁשָּגַזל קֹוָרה ְוִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְלֹצֶרְך ְּבִנַּית ַּבִית ָּגדֹול?   "ְוַעל ַהָּמִריׁש  )קֹוָרה( ַהָּגזּול ֶׁשְּבָנאֹו ַבִּביָרה 
)ַּבִית ָּגדֹול( ֶׁשִּיֹּטל ֶאת  _____" )ִּגִּטין נה.(

ד( ֶאָחד ֵמַהְּטָעִמים ְלָכְך ֶׁשַהּתֹוָרה ָאְמָרה ְלָהִניַח ֵּפָאה ְּבסֹוף ַהָּׂשֶדה הּוא ֶּגֶזל ָהֲעִנִּיים ִמֵּכיָון ֶׁש-: "ִמְּפֵני ֶּגֶזל ֲעִנִּיים 
ֶׁשֹּלא ִיְרֶאה ַּבַעל ַהַּבִית  ____  ְּפנּוָיה ְוֹיאַמר  ____  ָעִני ֲהֵרי זֹו ֵּפָאה"   )ַׁשָּבת כג.(

ה( ֲחַז"ל ְמַדִּמים ֶאת ַהּגֹוֵנב ְׁשֵוה-ְּפרּוָטה:  "א"ר יֹוָחָנן ָּכל ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵברֹו ___ ְּפרּוָטה ְּכִאּלּו נֹוֵטל  ___  ִמֶּמּנּו" 
)ָּבָבא ַקָּמא קיט.(

ו( ָאנּו רֹוִאים ֶׁשֲעוֹון ַהֶּגֶזל ָחמּור.   "ּדֹור ַהַּמּבּול ָעְברּו ַעל ַהֹּכל ְוֹלא ____  ֲעֵליֶהם ְּגַזר ִּדיָנם ַעד ֶׁשָּפְׁשטּו ְיֵדיֶהם ְּבֶגֶזל" 
)ַסְנֶהְדִרין קח.(

ז( ַמהּו ָעְנׁשֹו ֶׁשל ִמי ֶׁשָּגַזל ְוַהֶּגֶזל ִנְמָצא ֶאְצלֹו?   "ַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵברֹו ֲאִפּלּו ָׁשֶוה ְפרּוָטה... ְוָכל ְזַמן ֶׁשַהֶּגֶזל ְּבָידֹו ֵאין לֹו  
_____    _____    )פהכר   לועמתי("  ֶּפֶלא יֹוֵעץ אֹות ג' - ֶּגֶזל

ח( ַמּדּוַע ָּגדֹול ֲעוֹון ֶּגֶזל ֲאָנִׁשים ַרִּבים ֵמֲעוֹון ֶּגֶזל ַהָּיִחיד?  "ֶׁשַהּגֹוֵזל ֶאת ַהָּיִחיד ָיכֹול  ____  )פיליוס(  ּוְלַהְחִזיר לֹו ְּגֵזלֹו 
ַהּגֹוֵזל ֶאת ָהַרִּבים ֵאין ָיכֹול ְלַפְּיָסן ּוְלַהְחִזיר ָלֶהן ְּגֵזָלן"   )ּתֹוֶסְפָּתא, ַמֶּסֶכת ָּבָבא ַקָּמא, ֶּפֶרק י, ִמְׁשָנה ח(

ט( ִמי הּוא ֶׁשָּגְנבּו ֶאת ַּדְעּתֹו?   "ַוִּיְגֹנב ַיֲעֹקב ֶאת ֵלב   _____    _____  ַעל ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי ֹבֵרַח הּוא"  )ְּבֵראִׁשית 
לא, כ(

י( ִמי ָּגַנב ֶאת ַּדְעָּתם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל?   "ַוַּיַעׂש   _____     ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיֹבאּו ַלִּמְׁשָּפט ֶאל ַהֶּמֶלְך 
ַוְיַגֵּנב   _____ ֶאת ֵלב ַאְנֵׁשי ִיְׂשָרֵאל" )ְׁשמּוֵאל ב' טו, ו(   ֶהָעָרה: ֵיׁש ְלַסֵּמן ַּבִּתְפֹזֶרת ֶאת ַהִּמָּלה ֶׁשָּמָצאָת ַּבִּפְתרֹון-

ַּפַעם ַאַחת ִּבְלַבד. 
יא( ְּגֵנַבת ַּדַעת ֻמְזֶּכֶרת ְּבֶהְקֵׁשר ֶׁשל ָאָדם ֶׁשּתֹוֵבַע חֹוב ֶׁשֹּלא ַקָּים ְוגֹוֵרם ַלִּצּבּור ַלְחֹׁשב ֶׁשַּקָּים חֹוב ֶׁשָּכֶזה.  "ּוָבָאה ֶאל 

ֵּבית ַהַּגָּנב-ֶזה ַהּגֹוֵנב ַּדַעת ַהְּבִרּיֹות ֶׁשֵאין לֹו ָממֹון ֵאֶצל ֲחֵברֹו   _____  ּוַמְׁשִּביעֹו" )ְׁשבּועֹות לט.(
יב( ָאסּור ִלְגֹנב ַּדַעת ֲאִפּלּו ֶׁשל: "ְּדָאַמר ְׁשמּוֵאל ָאסּור ִלְגֹנב ַּדַעת ַהְּבִרּיֹות ַוֲאִפּלּו ַּדְעּתֹו ֶׁשל  _____    ____" )ֻחִּלין 

צד.(
יג( ַּבֻּמָּׂשג "ֶּגֶזל" ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּגם ְל-: "ָּכל ֶׁשּיֹוֵדַע ַּבֲחֵברֹו ֶׁשהּוא ָרִגיל ִלֵּתן לֹו ָׁשלֹום ַיְקִּדים לֹו ָׁשלֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ַּבֵּקׁש ָׁשלֹום 

ְוָרְדֵפהּו ְוִאם ָנַתן לֹו )ָׁשלֹום(   _____    _____   ִנְקָרא ַּגְזָלן" )ְּבָרכֹות ו:(
יד( ַּבֻּמָּׂשג "ֶּגֶזל" ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּגם ְל-: "ָּכל ַהֶּנֱהֶנה ִמן ָהעֹוָלם ַהֶּזה ____   ____   ְּכִאּלּו ּגֹוֵזל ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ּוְכֶנֶסת 

ִיְׂשָרֵאל"   )ְּבָרכֹות לה:(
טו( ַּבֻּמָּׂשג "ֶּגֶזל" ִמְׁשַּתְּמִׁשים ַּגם ְל-: "ָּכל ֶׁשֵאינֹו אֹוֵמר ָּדָבר  ____    ____   )שמב   וארמו( ָעָליו ַהָּכתּוב אֹוֵמר ַאל 

ִּתְגָזל ָּדל ִּכי ַדל הּוא"    ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא   )ָּפָרַׁשת ַּבִּמְדָּבר ִסיָמן כב(

באדיבות עוזי קייש

ְלַאַחר ֶׁשִּסַּמְנָּת ֶאת ַהִּמִּלים ַּבִּתְפֹזֶרת - ָעֶליָך ְלַחֵּבר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשּנֹוְתרּו ַּבִּתְפֹזֶרת ְלִמִּלים, ְלִפי ַהֵּפרּוט 
ַהִּנְמָצא ְלַמָּטה ּוְלַקֵּבל ֶאת ַהֶּמֶסר ֶׁשָאנּו לֹוְמִדים ְּכֶׁשְּמַנִּסים ִלְגֹזל ִמּגֹוי. ָאנּו ְלֵמִדים ֹזאת ִמַּמְרֵאה ַהָּמקֹום 

-  ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוְך, ִהְלכֹות ְּגֵנָבה ּוְגֵזָלה, ִסיָמן קפב ְסִעיף א.     
"ָאסּור ִלְגֹזל אֹו ִלְגֹנב ֲאִפּלּו ָּכל-ֶׁשהּוא ֵּבין ִמִּיְׂשָרֵאל ֵּבין ִמּגֹוי.  ִאיָתא ְּבַתָּנא ְדֵבי ֵאִלָּיהּו ַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד 
ֶׁשִּסֵּפר ִלי ֶׁשָעָׂשה ַעְוָלה ְלגֹוי ִּבְמִדיַדת ַהְּתָמִרים ֶׁשָּמַכר לֹו ְוַאַחר ָּכְך ָקָנה ְּבָכל ַהָּמעֹות ֶׁשֶמן ְוִנְׁשַּבר ַהַּכד 
ְוִנְׁשַּפְך ַהֶּׁשֶמן.  ְוָאַמְרִּתי ָּברּוְך ַהָּמקֹום ֶׁשֵאין ְלָפָניו      ______     ______   ַהָּכתּוב אֹוֵמר ֹלא ַתֲעֹׁשק 

ֶאת ֵרֲעָך ְוֹלא ִתְגֹזל ְוֶגֶזל ַהָּנְכִרי ֶּגֶזל"

ִמָּלה ִראׁשֹוָנה                                           ִמָּלה ְׁשִנָּיה
___   ___   ___   ___                            ___   ___   ___   ___ 68
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רוצים לחדד עוד יותר את המוח?
א גרויסע קשיא מיוחד בשבילכם!

בספר מרתק זה תמצאו חידות וחידודים
המתאימים לחוויה משפחתית איכותית רב גילאית

באווירת ימי הפסח.

הספר מכיל למעלה ממאה חידות מצוירות 
מלאות בתוכן יהודי עשיר של מושגים וידיעות, 

איורים צבעוניים וטבלאות אתגר, שיחדדו לכם את המוח
ויעניקו לכם שעה של קורת רוח חינוכית ברמה שלא הכרתם. 

א גרויסע קשיא הוא חווית הקריאה המשתלמת ביותר:
 גם קריאה, גם הנאה, גם לימוד, גם חידוד, גם מושגים,

גם חינוך, גם הפנמה

עולם חדש נפתח
ומשהו חדש מתחיל!

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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אני בצבע תכלת. 

אם מחלקים אותי ל-2 חלקים 

שווים אני בצבע צהוב

אם מחלקים אותי ל-4 חלקים 

שווים אני בצבע ירוק

אם מחלקים אותי ל-10 חלקים 

שווים אני בצבע אדום

מי אני? 
7677

ביזת  הים

סמרחת מנכאו ח'ר בן נפרחוטפ הראשון 
הוא  המים.  לתוך  עמוק  סוסו  עם  נכנס 
שלנו,  העבדים  את  לראות  הספיק  עוד 
השני  לצד  עוברים  נפתלי,  משפחת  בני 
אחריהם  ירדוף  הוא  לוותר:  לא  והחליט 
עבודה  הרבה  יש  לביתו!  אותם  ויחזיר 
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 
על  למעשה  שולט  והוא  המלכים  בעמק 
כל עמק הנילוס, שם יש לו ארמון ענק 

וחצרות. 
סמרחת מנכאו ח'ר בן נפרחוטפ הראשון 
לוותר.  מוכן  לא  והוא  ויופי  פאר  אוהב 
בעמק  חדש  ארמון  לעצמו  בונה  הוא 
ענקית.  מחצבה  גם  לו  יש  שם  הנילוס, 
בני משפחת נפתלי עובדים במחצבה של 
סמרחת מנכאו ח'ר בן נפרחוטפ הראשון 
זהב  ממנה  ומוציאים  לילה  עד  מבוקר 
ואבנים יקרות. את האבנים הם סוחבים 
על גבם למגרש הענק שמאחורי הארמון 
והופכים  האבנים  את  מפוררים  הישן, 
הם  היקרות  האבנים  את  לחול.  אותם 
בצדו  שנמצא  אחר,  למגרש  מעבירים 

השני של הנילוס. 

לו  יש  המזרחי  שבמדבר  הרחוק  בוואדי 
מחצבה ענקית עוד יותר, לשם הוא שולח 
את מי שמתעצל בעבודה. המחצבה בוואדי 
ימים  ושבעה  מאוד,  ומסוכנת  רחוקה 
ושבעה לילות צריכים לרכב על חמורים 
כדי להגיע אליה. זו עבודה קשה מאוד, 
נפרחוטפ  בן  ח'ר  מנכאו  סמרחת  אבל 
הראשון לא מתייאש! בני משפחת נפתלי 
שאורכת  ודרך  רגליים,  קלי  אנשים  הם 
לעשות  אותם  מחייב  הוא  ימים  שבעה 
בשלושה ימים בלבד! מהמחצבה בוואדי 
מביאים נחושת כבדה ואפילו גרגרי זהב. 
חוזרים  לא  נפתלי  משפחת  בני  אם 
בן  ח'ר  מנכאו  סמרחת  של  לארמונו 
בגרגרי  מלא  שק  עם  הראשון  נפרחוטפ 
– הם מקבלים ממשרתיו האכזריים  זהב 

מכות נוראיות. 
עכשיו יצאה בני משפחת נפתלי ממצרים 
וסמרחת מנכאו  ועזבה את עמק הנילוס 
לרדוף  יצא  הראשון  נפרחוטפ  בן  ח'ר 

אחריהם.
המטמון של המצרי הרשע נמצא 7 מטרים 
מתחת לפני הים. הוא מתנדנד עם הגלים 

החזקים של ים סוף. 
למעלה,  מטרים   2 צף  המטמון  דקה  כל 

ושוקע בחזרה מטר אחד לתוך הים.

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

פתרונות לחידות אלו מופיעים בספר אגרויסע קשיא
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אני בצבע תכלת. 

אם מחלקים אותי ל-2 חלקים 

שווים אני בצבע צהוב

אם מחלקים אותי ל-4 חלקים 

שווים אני בצבע ירוק

אם מחלקים אותי ל-10 חלקים 

שווים אני בצבע אדום

מי אני? 
7677

ביזת  הים

סמרחת מנכאו ח'ר בן נפרחוטפ הראשון 
הוא  המים.  לתוך  עמוק  סוסו  עם  נכנס 
שלנו,  העבדים  את  לראות  הספיק  עוד 
השני  לצד  עוברים  נפתלי,  משפחת  בני 
אחריהם  ירדוף  הוא  לוותר:  לא  והחליט 
עבודה  הרבה  יש  לביתו!  אותם  ויחזיר 
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 
על  למעשה  שולט  והוא  המלכים  בעמק 
יש לו ארמון ענק  כל עמק הנילוס, שם 

וחצרות. 
סמרחת מנכאו ח'ר בן נפרחוטפ הראשון 
לוותר.  מוכן  לא  והוא  ויופי  פאר  אוהב 
בעמק  חדש  ארמון  לעצמו  בונה  הוא 
ענקית.  מחצבה  גם  לו  יש  שם  הנילוס, 
בני משפחת נפתלי עובדים במחצבה של 
סמרחת מנכאו ח'ר בן נפרחוטפ הראשון 
זהב  ממנה  ומוציאים  לילה  עד  מבוקר 
ואבנים יקרות. את האבנים הם סוחבים 
על גבם למגרש הענק שמאחורי הארמון 
והופכים  האבנים  את  מפוררים  הישן, 
הם  היקרות  האבנים  את  לחול.  אותם 
בצדו  שנמצא  אחר,  למגרש  מעבירים 

השני של הנילוס. 

לו  יש  המזרחי  שבמדבר  הרחוק  בוואדי 
מחצבה ענקית עוד יותר, לשם הוא שולח 
את מי שמתעצל בעבודה. המחצבה בוואדי 
ימים  ושבעה  מאוד,  ומסוכנת  רחוקה 
ושבעה לילות צריכים לרכב על חמורים 
כדי להגיע אליה. זו עבודה קשה מאוד, 
נפרחוטפ  בן  ח'ר  מנכאו  סמרחת  אבל 
הראשון לא מתייאש! בני משפחת נפתלי 
שאורכת  ודרך  רגליים,  קלי  אנשים  הם 
לעשות  אותם  מחייב  הוא  ימים  שבעה 
בשלושה ימים בלבד! מהמחצבה בוואדי 
מביאים נחושת כבדה ואפילו גרגרי זהב. 
חוזרים  לא  נפתלי  משפחת  בני  אם 
בן  ח'ר  מנכאו  סמרחת  של  לארמונו 
בגרגרי  מלא  שק  עם  הראשון  נפרחוטפ 
– הם מקבלים ממשרתיו האכזריים  זהב 

מכות נוראיות. 
עכשיו יצאה בני משפחת נפתלי ממצרים 
וסמרחת מנכאו  ועזבה את עמק הנילוס 
לרדוף  יצא  הראשון  נפרחוטפ  בן  ח'ר 

אחריהם.
המטמון של המצרי הרשע נמצא 7 מטרים 
מתחת לפני הים. הוא מתנדנד עם הגלים 

החזקים של ים סוף. 
למעלה,  מטרים   2 צף  המטמון  דקה  כל 

ושוקע בחזרה מטר אחד לתוך הים.

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

פתרונות לחידות אלו מופיעים בספר אגרויסע קשיא
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חלק א' 

ִּתְזֹּכֶרת ֲחׁשּוָבה! ַהַהְגָרָלה ַהְּגדֹוָלה ִמְתָקֶרֶבת!!!
 ַּתְלִמיד ָיָקר!

ָלַמְדָּת ְּבַׁשְקָדנּות ִמֵּדי ַׁשָּבת  ַּב"ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּו",
ָיַגְעָּת ְוָאַסְפָּת ּוִמֵּלאָת ֶאת ַאְלּבֹום ַהַּׁשָּבת.

ָאנּו ַמְזִּכיִרים ְלָך ָלֶגֶׁשת ּוְלַהִּציג ֶאת ָהַאְלּבֹום ַהָּמֵלא ִלְפֵני ַרַּכז ַהְּסִניף,
ְּכֵדי ֶׁשְּיַׁשֵּבץ אֹוְתָך ְּבַטְבַלת ַהִּנְרָׁשִמים ַלַהְגָרָלה ַהְּגדֹוָלה 

ֶׁשֵּתָעֵרְך ְּבַמֲהַלְך ֹחֶדׁש ִאָּיר.

עיר מגורים:שם: הפרס:
אופקיםנתי שולץא אידישע קאפ

ירושליםמאיר זלוטניקכארד פינגר
ירושליםידידיה ליפשיץכדור כח 
מודיעין עיליתנתן זלוטניקכדור כח 

בית שמשמיכאל אלחררכדור קפיצה
אלעדשמעון דייטש כדור קפיצה

מודיעין עיליתאיסר יהודה לוין כיסא מתקפל
ירושליםמאיר טוביה וינברגמיני סיימון
בני ברקמוישי מועלםמיני סיימון

ירושליםאליהו פנחס בן דוד משאית ממונעת במי מלח
בני ברקיצחק העבריסט ספרי שולחן שבת
בני ברקמאיר משולמיסט ספרי שולחן שבת
מגדל העמקשלמה דזדזיץסט ספרי שולחן שבת

מודיעין עיליתהלפריןספר שכר ועונש
ירושליםישראל מאיר רבינוביץספר שכר ועונש
בית שמשיששכר דב רוטמןספר שכר ועונש
פתח תקווהנתנאל ויצנרספר שכר ועונש
ירושליםנתנאל מרדרספר שכר ועונש

ביתר עילית יואל צבי רייזנרערסל
בית שמשיאיר ארלנגרפריסקופ

אשדודאהרון כהנאקופה דיגיטלית
אלעדיצחק בבייב הכהןרברסי



מתי מזמין ללמוד פסחים
מסילת ישרים

עשרתם
ערבתם???

חדש! מהיום ניתן לעשר ולחלל על מטבע 
בכל מקום בקלות וללא תשלום

פשוט חייגו 073-750-75-75 שלוחה 4 
מערכת אוטומטית השאירו פרטים ויש לכם 
אישור לעשר ולחלל עד סוף אותו שבוע ללא 

תשלום כלל 
ניתן לעשוי מנוי ל3 שנים במחיר סימלי  

בתשלום חד-פעמי 30 ש"ח בלבד
המנוי מקבל ערכה המכילה מטבע של 10 ש"ח 

)פרוטה חמורה( מגנט עם נוסח המעשרות, ברכון, 
גליון הלכות ועוד.

ְׁשַמֲעֶּתם?!
ִמְבַצע ַעְרֵבי ְּפָסִחים!!!!

ַהָּׁשָנה ֻּכָּלנּו ַמְׁשִקיִעים ָּכל ֶרַגע ָּפנּוי ְּבֹחֶדׁש ִניָסן 
ְלִׁשּנּון ִמְׁשָניֹות ְּפָסִחים 

ְוֹלא ׁשֹוְכִחים ְלִהָּבֵחן ֲעֵליֶהן ְּבַקו ְוָנִקי
 03-69-89-613 - ְׁשלּוָחה 8

ָּכל ִמְׁשָנה ֶׁשָּלַמְדָּת ְּבַעל ֶּפה ְׁשמּוָרה ָלֶנַצח 
ְוַגם ְמַזָּכה אֹוְתָך ְּב30 ְנֻקּדֹות נֹוָספֹות!

 ַהּבֹוְגִרים ֶׁשֵּביֵנינּו ֻמ-ְז-ָמ-ִנ-י-ם 
ִלְלֹמד ֶאת ַהְּגָמָרא ְּבֶפֶרק ַעְרֵבי ְּפָסִחים,

ּוְלִהְׁשַּתֵּתף ַּבַהְגָרלֹות ַהּיֹוִמּיוֹ ת ַעל ְּפָרִסים ִיְקֵרי ֵעֶרְך! 
-ְּפָרִטים ְמֵלִאים ֵמֲאחֹוֵרי ַּדף ֶזה.  

ֻמְמָלץ ְמֹאד ִלְקֹּבַע ַחְברּוָתא ִעם ַאָּבא ... 
אֹו ִעם ְמֻבָּגר ַאֵחר.



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

פרטי מסלול הלימוד
בישיבה  יתחיל  ניסן  מער"ח  החל  א. 
"ערבי  נוסף   לימוד  מסלול  קברו   על 
כל  ילמדו  המסלול  במסגרת  פסחים". 

יום דף מפרק ערבי פסחים.

ב. במסלול "ערבי פסחים - גמרא רש"י" 
הגמרא  על  יום  מידי  שאלות  שלש  יהיו 
יכנסו  רובם  על  נכונה  העונים  ורש"י. 

להגרלה, כל יום שתי הגרלות.

יהיו  תוספות"   - פסחים  "ערבי  במסלול 
שלש שאלות נוספות על דברי התוספות 
יכנסו פעם  נכונה על רובם  בדף, העונים 

נוספת להגרלה הנ"ל. 

במסלול "ערבי פסחים - מהרש"א" יהיו 
שלש שאלות נוספות על דברי התוספות 
יכנסו פעם  נכונה על רובם  בדף, העונים 

נוספת להגרלה הנ"ל. 

על  לענות  צריך  פעמים   3 להכנס  )כדי 
השאלות בשלושת המסלולים, ניתן לענות 
ולהכנס  שניים  או  אחד  מסלול  על  רק 
להגרלה כמספר המסלולים שהשתתפתם(

ד. הזכיות בהגרלה הינם כפי כללי ישיבה 
על קברו)אברכים 600 ₪, בחורים בישיבות 
500 ₪, בחורים בישיבות קטנות  גדולות 
כרטיסספר בשווי 300 ₪, וילידם בש"ס(.

סדרי הלימוד יפורסמו מידי יום עם שאר 
לימודי ישיבה על קברו. ניתן לענות כל יום 
שלמחרת  בבוקר   5.00 עד   5.00 מהשעה 
וביום ו' ושב"ק עד ראשון בבוקר באופנים 

ובזמנים הנהוגים בישיבה על קברו.

ה. עם סיום לימוד המסכת תערך הגרלה 
ב-1000  לומדים   5 יזכו  בה  מיוחדת, 
שענו  אלו  כל  בין  תיערך  ₪.ההגרלה 
נכונה על רוב התשובות באחד ממסלולי 
 18 לפחות  פסחים  ערבי  פרק  לימוד 

ימים)מתוך 23 ימי הלימוד(

פסחים דףתאריךיום
צ"טער”ח ניסןשישי

ק'א' ניסןשב"ק תזריע
ק"אב' ניסןראשון

ק"בג' ניסןשני
ק"גד' ניסןשלישי
ק"דה' ניסןרביעי
ק"הו' ניסןחמישי
ק"וז' ניסןשישי

ק"זח' ניסןשב"ק מצורע
ק"חט' ניסןראשון

ק"טי' ניסןשני
ק"יי"א ניסןשלישי
קי"אי"ב ניסןרביעי
קי"בי"ג ניסןחמישי
קי"גי"ד ניסןשישי

קי"דט"ו ניסןשב"ק א' דפסח
קט"וט"ז ניסןראשון

קט"זי"ז ניסןשני
קי"זי"ח ניסןשלישי
קי"חי"ט ניסןרביעי
קי"טכ' ניסןחמישי

ק"ככ"א ניסןשישי-שש"פ
קכ”אכ"ב ניסןשב"ק אחרי

סדר הלימוד בערבי פסחים מסלול חדש!

ישיבה על קברו
בהכוונת מרן רשכבה"ג רבנו חיים קניבסקי שליט"א, ובנשיאות מרן הגר"ש שטינמן שליט"א

מפעלי תורה לע"נ רשכבה"ג מרן רבנו אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל ישיבה על קברו 
 סדרי לימוד לע"נ מרן 

רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצ"ל

"ערבי פסחים" 
מער"ח ניסן עד שביעי של פסח

3 מסלולים: גמרא רש"י, תוספות, מהרש"א

כרטיס הלימוד לא כולל את סדר מסכת תענית ומשנה ברורה הלכות פסח  ירושלים: מרכז: פרידמן, סנהדריה המורחבת 116 
ג'. נוה יעקב: רוזנטל, גואלק 14. רמות א': זילבר צפרירים 18/24. רמות פולין: איתן, רמות פולין 55/23. גבעת שאול: מרגולין, 
עזריאל 1. צפון: יעקבסון, סורוצקין 5. בית וגן: שעיו, הפסגה 46. רמת שלמה: ריינהולד, הרשלר 2/4.  בני ברק: שטיינהרטר, 

אלחריזי 3. כהנמן, מלצר 12. מן, עוזיאל 11. דנציגר, רוזנהיים 2. קוליץ, יהודה הנשיא 47. ברקוביץ, גניחובסקי 7. פרוכטר, 
אברבנאל 44. בית שמש: רמה א': אלחדד, נחל איילון 23, רמה ג': סיילם, עידו הנביא 4. קריה: קוגל, שפת אמת 33 ביתר: 

מלאכי, המגיד ממזריטש 14. פלנר, ישמח ישראל 4. אשדוד: ליפשיץ ר"מ בעל הנס 18/14. אלעד:  לנדו רמב"ם 19.  שטיינמן, 
התור 3. יונגר, שמעון בן שטח 7. אופקים: יוליס, תרשיש 38. נתיבות: קוזניץ, נחלת שלמה 11/1. רכסים: שטיימן, הורדים 

4 כ"ב ק"ג. מודיעין עילית: מרכז: שוב, נתיה"מ 9. מזרח: גוטליב, אבי עזרי 18. נאות הפסגה: שפירא, הריטב"א 18. ברכפלד: 
בוים, יהודה הנשיא 13. חיפה: רח' חרמון 25,  משפ' לייפער. חדש! עפולה: באואר, עורבני 5 כניסה ב'.  רחובות: כהן, עזרא 37

מוקדי החלוקה ברחבי הארץ, בהם ניתן להשיג כרטיס של סדרי הלימוד היומי:
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סדר הלימוד בערבי פסחים מסלול חדש!

ישיבה על קברו
בהכוונת מרן רשכבה"ג רבנו חיים קניבסקי שליט"א, ובנשיאות מרן הגר"ש שטינמן שליט"א

מפעלי תורה לע"נ רשכבה"ג מרן רבנו אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל ישיבה על קברו 
 סדרי לימוד לע"נ מרן 

רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן זצ"ל

"ערבי פסחים" 
מער"ח ניסן עד שביעי של פסח

3 מסלולים: גמרא רש"י, תוספות, מהרש"א

כרטיס הלימוד לא כולל את סדר מסכת תענית ומשנה ברורה הלכות פסח  ירושלים: מרכז: פרידמן, סנהדריה המורחבת 116 
ג'. נוה יעקב: רוזנטל, גואלק 14. רמות א': זילבר צפרירים 18/24. רמות פולין: איתן, רמות פולין 55/23. גבעת שאול: מרגולין, 
עזריאל 1. צפון: יעקבסון, סורוצקין 5. בית וגן: שעיו, הפסגה 46. רמת שלמה: ריינהולד, הרשלר 2/4.  בני ברק: שטיינהרטר, 

אלחריזי 3. כהנמן, מלצר 12. מן, עוזיאל 11. דנציגר, רוזנהיים 2. קוליץ, יהודה הנשיא 47. ברקוביץ, גניחובסקי 7. פרוכטר, 
אברבנאל 44. בית שמש: רמה א': אלחדד, נחל איילון 23, רמה ג': סיילם, עידו הנביא 4. קריה: קוגל, שפת אמת 33 ביתר: 

מלאכי, המגיד ממזריטש 14. פלנר, ישמח ישראל 4. אשדוד: ליפשיץ ר"מ בעל הנס 18/14. אלעד:  לנדו רמב"ם 19.  שטיינמן, 
התור 3. יונגר, שמעון בן שטח 7. אופקים: יוליס, תרשיש 38. נתיבות: קוזניץ, נחלת שלמה 11/1. רכסים: שטיימן, הורדים 

4 כ"ב ק"ג. מודיעין עילית: מרכז: שוב, נתיה"מ 9. מזרח: גוטליב, אבי עזרי 18. נאות הפסגה: שפירא, הריטב"א 18. ברכפלד: 
בוים, יהודה הנשיא 13. חיפה: רח' חרמון 25,  משפ' לייפער. חדש! עפולה: באואר, עורבני 5 כניסה ב'.  רחובות: כהן, עזרא 37

מוקדי החלוקה ברחבי הארץ, בהם ניתן להשיג כרטיס של סדרי הלימוד היומי:



מה יש?

למי? לכ� -
תלמידי "אנחנו וצאצאינו" המתמידי�! 

המבצע כולל מליוני קלפי משחק מרתקי�,
עשרות אלפי כרטי�י גירוד 

ובה� אלפי פר�י� משתלמי� במיוחד!!!
 המבצע יתחיל ב�"ד בכל �ניפי הארגו	 

במהל� חודש אייר

יש למה לחכות!

יש מבצע!
איזה מבצע?

מבצע קי�

”ל
וק
 זצ
נמן
טיי

אי”ל ש
בח�ותמיסודו של מרן ראש הישיבה הגר

תספורת של פאות שיש בה איסור 
של בל תקיף

הפאות  אזור  שבתמונה  במקרה 
מותר  )אך  בתמונה  כמצוייר  מתחיל 
חצי  השערות  באורך  שנשאר  באופן  לגלח 

ס"מ(

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

שער בתחילה

איזור פאות הראש הוא לפי הסימון 
שבתמונה

בב'  עובר  הראש  פאות  המוריד 
לאוין, לכן במקום הפאות יש להניח 
שער באורך של חצי ס"מ, האיסור 

גם אם מסיר ע"י מספרים

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

הפנים

האוזן  מעל  תער  להעביר  אסור 
ממקום הגבוה שבאוזן לכיוון הפנים

העצם  מעל  הפאות  צידי  בגילוח 
עובר בבל תקיף

בגילוח הפאות לדקות מעל העצם 
עובר בבל תקיף

תספורת של פאות שיש בה איסור 
של בל תקיף

אין לגלח בתער אף בגרון והמוריד  בתער,  זקן  להוריד  אין 
עובר בחמשה לאוין

יש מחמירים להשאיר את הפאות 
מתחיל  האוזן  שתנוך  היכן  עד 

להפרד

יש לגדל את הפאות  הדין  מעיקר 
עד סוף העצם

אין להסתפר עם מספרים מעל האוזן 
ממקום הגבוה שבאוזן לכיוון הפנים, 
שערה  יגזור  שלא  ליזהר  דקשה 

באופן שלא ישאר בה חצי ס"מ

חמש מקומות של פאות הזקן לדעת 
רש"י בשבועות באדום, ולדעת רש"י 

המובא ברא"ש במכות בצהוב

חמש מקומות של פאות הזקן לדעת 
הרמב"ם

הזקן  פאות  של  מקומות  חמש 
לדעת רבינו חננאל באדום, ולדעת 

הריאב"ן בצהוב

מותר להעביר תער בעורף מאחורי 
הראש

אין להוריד את השפם בתער
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"
טל: 02-6413506

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

משפחות אנחנו וצאצאינו, לשימושכם: מדריך תספורת כהלכה
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בוודאי חשבתם לעצמכם 
איך זכיתי בגיל צעיר לידע כה נרחב?

אני לומד מדי יום משניות 
במשך 5 דקות 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


