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תּובים ַּבּיָד,
ִ
ּתוִים ָהיּו ּכְ
"ה ָ
ַ
ּתי לְ נַ ּגֵ ן"...
ת ַחלְ ִ
וְ ִה ְ

ּכְ בֹוד ַה ֲח ֵב ִרים
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יׁשהּו
יְ לָ ִדיםַ ,מה ַּד ְע ְּתכֶ םִ :מי ֶׁש ַרק ַה ִּס ָּבה לְ כָ ְך ִהיא ֶׁש ִאם ִמ ֶ
ְּב ָטעּות ָּפגַ ע ֶּב ָח ֵבר ֶׁשּלֹוַ ,ה ִאם ָּפגַ ע ֶּב ָח ֵבר ֶׁשּלֹו ְּב ָטעּות,
הּוא ָא ֵׁשם ַּבּזֶ ה? ַה ִאם ִּבכְ לָ ל ַמּגִ ַיע ּכַ ּנִ ְר ֶאה הּוא ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך נִזְ ַהר...
לֹו עֹנֶׁש?
ִאם נִּזָ ֵהר ְמאֹד ִּבכְ בֹוד ֲח ֵב ֵרינּו,
ְ
ֲאנַ ְחנּו ָהיִ ינּו
אֹומ ִרים ַ -מה וְ ְנַק ִּפיד ַעל ַמ ֲע ֵׂשינּו ֶׁשֹּלא נַ ּגִ ַיע
ִּפ ְתאֹום?! זֶ ה ֲה ֵרי ָהיָ ה ְּבלִ י לִ ֵידי ְּפגִ ָיעה ְּב ִאיׁשָ ,אז ּכִ ְמ ַעט
ּכַ ּוָ נָ ה ִּבכְ לָ ל!
נִפּגַ ע ְּב ַאף ֶא ָחד.
טּוח ֶׁשֹּלא ְ
ָּב ַ
אֹותנּו ֶׁש ָעלֵ ינּו
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת ָ
ֲא ָבל ִמ ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁשב ַּוע ֲאנַ ְחנּו ַה ָ
לְ ֵמ ִדיםֶׁ ,שּלִ ְפ ָע ִמים ַמּגִ ַיע ְק ָצת לְ ִהּזָ ֵהר ְמאֹד ִּבכְ בֹוד ּכָ ל ָא ָדם,
עֹנֶׁש ּגַ ם לְ ִמי ֶׁשּפֹוגֵ ַע ִּב ְׁשגָ גָ ה וְ כָ ְך ֹלא נַ ּגִ ַיע לִ ֵידי ְּפגִ ָיעה
ֶּב ָח ֵבר ֶׁשּלֹו.
ְּב ִאיׁש ,וַ ֲא ִפּלּו ִּב ְׁשגָ גָ ה.
ַמּד ַּוע? ֲה ֵרי הּוא ֹלא ָא ֵׁשם!

ַׁש ַּבת ָׁשלֹום!
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מבצע
סבתא
סיפור בהמשכים מאת אסתי רמתי

ֶּפ ֶרק ג'
ּוׁשנֵ ינּו נִ כְ נַ ְסנּו ִמ ַּת ַחת
"ּבֹא נִ ְת ַח ֵּבא!" לָ ַח ְׁש ִּתיְ ,
לַ ֻּׁשלְ ָחןָׁ .ש ַמ ְענּו צְ ָע ִדים ִא ִּטּיִ ים ִמ ְת ָק ְר ִבים לַ ֶח ֶדר,
וְ ַהּלֵ ב ֶׁשּלִ י ָע ָׂשה לִ י ַסלְ טֹות ְּבתֹוְך ַה ֶּב ֶטןַּ .ב ַחּיִ ים ֹלא
ָּפ ַח ְד ִּתי ּכָ ל ּכָ ְך! ָעצַ ְמ ִּתי ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ָחזָ קּ ,וכְ ֶׁשּיָ כִ ין
"ּת ְר ֶאה!" הּוא
ָּת ַקע לִ י ַמ ְר ֵּפק ַּבּצַ דָ ,ק ַפצְ ִּתי ְּב ֶב ָהלָ הִ .
לָ ַחׁש ,וְ ִהצְ ִּב ַיע ַעל זּוג ַרגְ לַ יִ ם ֶׁש ָע ְמדּו ְּב ֶפ ַתח ַה ֶח ֶדר
 ַרגְ לַ יִ ם ָרזֹות ִעם עֹור ְמ ֻק ָּמט ,נְ עּולֹות ְּבנַ ֲעלַ יִ םְׁשחֹרֹות ֶׁשל נָ ִׁשים ְמ ֻבּגָ רֹות.
יתי לָ צֵ את
אתי ְּב ִׂש ְמ ָחה ,וְ נִ ִּס ִ
"ס ְב ָתא!" ָק ָר ִ
ָ
קֹומי ֶׁש ִּמ ַּת ַחת לַ ֻּׁשלְ ָחןָ .אח!! ָח ַט ְפ ִּתי
ִּב ְמ ִהירּות ִמ ְּמ ִ
ַמּכָ ה ָּברֹאׁש ,וְ ִה ְתיַ ַּׁש ְב ִּתי ׁשּוב ַעל ָה ִרצְ ָּפהָ .ס ְב ָתא
ַה ְּמב ֶֹהלֶ ת ָּפלְ ָטה צְ וָ ָחה ְק ַטּנָ ה וְ כִ ְמ ַעט נָ ְפלָ ה
קֹומּהַ .מּזָ ל ֶׁש ִהיא ֶה ְחזִ ָיקה ְּביָ ִדית ַה ֶּדלֶ תּ" .ב ַֹעז!
ִמ ְּמ ָ
עֹוׂשה ּכָ אן ִמ ַּת ַחת לַ ֻּׁשלְ ָחן ֶׁשּלִ י! וְ ֶרגַ עּ ,גַ ם
ָמה ַא ָּתה ֶ
אֹותי!"
יָ כִ ין ּכָ אן? ֵאיְך ִה ְב ַהלְ ֶּתם ִ

אֹותּהּ .גַ ם
ָ
יחה ָס ְב ָתא" .נֶ ֱע ַמ ְד ִּתי וְ ִח ַּב ְק ִּתי
"סלִ ָ
ְ
"א ְּת ְּב ֵס ֶדרָ ,ס ְב ָתא? ָּד ַאגְ נּו
יָ כִ ין ִהצְ ָט ֵרף לַ ִחּבּוקַ .
נֹורא!"
לָ ְך ָ
"אנִ י ְּב ֵס ֶדר ּגָ מּור!"ִ ,היא ָא ְמ ָרה" ,חּוץ ִמּזֶ ה ֶׁשּכִ ְמ ַעט
ֲ
ּגְ ַר ְמ ֶּתם לִ י לְ ֶה ְת ֵקף לֵ ב".
"ׁשנֵ י
אֹותְך!"ָ ,א ַמר יָ כִ יןְ .
ָ
"א ָבל ָר ִאינּו ֶׁש ָח ְטפּו
ֲ
ֲאנָ ִׁשים ְׁש ִר ִירּיִ ים ּכָ ֵאּלֶ ה ִעם אֹוטֹו ָׁשחֹר! וְ גַ ם ָּפ ְרצּו
לָ ְך לַ ַּביִ ת!"
ָס ְב ָתא ָּפ ְרצָ ה ִּבצְ חֹוק ,וְ ִה ְתיַ ְּׁש ָבה ַעל ַה ַּס ָּפהַ .א ַחר
אֹותי ,יְ לָ ִדיםֲ ,א ָבל
ִ
ּכָ ְך ִהיא ִה ְרצִ ינָ הֹ" .לא ָח ְטפּו
לּומהָ .ה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵאּלֶ ה ָהיּו
ֶּב ֱא ֶמת יֵ ׁש ּכָ אן ֵאיזֹו ַּת ֲע ָ
ִמּכֹחֹות ַה ִּב ָּטחֹון ,וְ ֵהם ָרצּו ֶׁש ֲא ַס ֵּפר לָ ֶהם ַעל ְסלִ ִיקים
ֶׁש ֲאנִ י ַמּכִ ָירה".
"מה ּזֶ ה?"
"סלִ ִיקים?"ָׁ ,ש ַאלְ ִּתיַ .
ְ
יֹוד ַע?" ּגָ ַער ִּבי יָ כִ יןּ" .כָ כָ ה ָק ְראּו
"נּוּ ,גָ אֹוןַ ,א ָּתה ֹלא ֵ
ּסֹודּיִ ים ֶׁשל ַה ַּמ ְח ָּתרֹות לִ ְפנֵ י קּום
לְ ַמ ְח ְסנֵ י ַהּנֶ ֶׁשק ַה ִ
"אצֶ "ל".
ַה ְּמ ִדינָ ה .וְ ָס ְב ָתא ָהיְ ָתה ָּב ֵ
יֹוד ַעת ַמה ִּפ ְתאֹום ֵהם צְ ִריכִ ים ֶאת
"אנִ י ֹלא ַ
ֲ
"א ָבל ֵהם ָא ְמרּו ֶׁשּזֶ ה
ַה ֵּמ ָידע"ָ ,א ְמ ָרה ָס ְב ָתאֲ ,
ָחׁשּובָ ,אז ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁש ֲאנִ י ֲאנַ ֶּסה לַ ֲעזֹר לָ ֶהםַ .ה ְּב ָעיָ ה
ִהיא ֶׁש ֲאנִ י ּכְ ָבר ֹלא זֹוכֶ ֶרת ּכָ ל ּכָ ְך טֹובָ ...ע ְברּו ַה ְר ֵּבה
אתי ֶאת ַהּנְ יָ רֹות ָה ֵאּלֶ ה .יְ לָ ִדים,
ָׁשנִ ים ֵמ ָאז! ָאז הֹוצֵ ִ
ַא ֶּתם רֹוצִ ים לַ ֲעזֹר לִ י לִ ְמצֹא ֶאת ַמ ַּפת ַה ְּסלִ ִיקים?"
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ֵאיזֹו ְׁש ֵאלָ ה .זֶ ה נִ ְׁש ַמע ַמ ָּמׁש ַמגְ נִ יב לִ ְמצֹא
ַמ ָּפה יְ ָׁשנָ ה ֶׁשל ַמ ְח ְסנֵ י נֶ ֶׁשק! ָס ְב ָתא נָ ְתנָ ה לְ כָ ל
ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ֲע ֵר ָמה ּגְ דֹולָ ה ֶׁשל ַּד ִּפים ,וְ ִה ְת ַחלְ נּו
יהםָ .חלְ ָפה ֶר ַבע ָׁש ָעהּ ,ולְ ָפחֹות
לַ ֲעבֹר ֲעלֵ ֶ
סֹודית ֹלא ִה ְתּגַ ּלְ ָתה.
ָּב ֲע ֵר ָמה ֶׁשּלִ יׁ ,שּום ַמ ָּפה ִ
אתי ַה ְר ֵּבה ֶח ְׁשּבֹונֹות יְ ָׁשנִ יםְ ,ט ָפ ִסים ֶׁשל
ָמצָ ִ
ּיֹורא
ֻק ַּפת חֹולִ יםֲ ,ח ִבילֹות ִמכְ ָּת ִבים ֶׁשל ַס ָּבא ּגִ ָ
לְ ָס ְב ָתא  -וְ זֶ הּו.
יתי ֶאת
ּכְ ָבר ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ִה ְׁש ַּת ֲע ֵמםּ ,כְ ֶׁשּגִ ּלִ ִ
חֹוב ֶרת ַה ָּתוִ יםַ .מגְ נִ יב! ֲאנִ י ְמנַ ּגֵ ן ַעל ְּפ ַסנְ ֵּתר
ֶ
אֹותי לָ ַד ַעת ֵאיזֶ ה ִמין
ּכְ ָבר ָׁשלֹוׁש ָׁשנִ ים ,וְ ִענְ יֵ ן ִ
קּופה ֶׁשל ָס ְב ָתאִ .הנְ ַח ִּתי
מּוס ָיקה נִ ּגְ נּו ַּב ְּת ָ
ִ
לְ ֶרגַ ע ֶאת ָה ֲע ֵר ָמה ,וְ ָהלַ כְ ִּתי לַ ְּפ ַסנְ ֵּתר ֶׁש ַּב ָּסלֹון.
בֹודה?"ָ ,ק ָרא
"הי ,לְ ָאן ַא ָּתה נֶ ֱעלָ ם ְּב ֶא ְמצַ ע ָה ֲע ָ
ֵ
לְ ֶע ְב ִרי יָ כִ ין.
חֹוב ֶרת.
ּופ ַת ְח ִּתי ֶאת ַה ֶ
ַ"רק ְׁשנִ ּיָ ה" ָא ַמ ְר ִּתיָ ,
תּובים ַּבּיָ ד ,וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ נַ ּגֵ ן.
ַה ָּתוִ ים ָהיּו ּכְ ִ
ֵאיזֶ ה ִׁשיר מּוזָ ר! הּוא ֹלא נִ ְׁש ַמע ּכְ מֹו ׁשּום ִׁשיר
צּורה...
ֶׁש ִהּכַ ְר ִּתיַ ,רק ִמין ַמנְ ּגִ ינָ ה ַח ְס ַרת ֶקצֶ ב וְ ָ
וְ ָאז ִּפ ְתאֹום ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול ְמ ֻׁשּנֶ ה ֵמ ַה ֶח ֶדר .לָ ַקח
לִ י ֶרגַ ע לְ ָה ִבין ֶׁשּזֹאת ָהיְ ָתה ָס ְב ָתאֶׁ ,שּזִ ְמזְ ָמה
יַ ַחד ִא ִּתי ֶאת ַה ַּמנְ ּגִ ינָ הּ .כְ ֶׁש ִּסּיַ ְמ ִּתי לְ נַ ּגֵ ןִ ,היא
נִ כְ נְ ָסה לַ ָּסלֹון ,נִ ּגְ ָׁשה ֵאלַ י וְ ָא ְמ ָרה ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות:
"ּבֹורֹוכֹוב  !17זֶ ה ָהיָ ה ּבֹורֹוכֹוב "!17
המשך בגיליון הבא

מטיילים!
פינת הטיולים שלנו

הגן הבוטני בהר הצופים
פינת החמד של מתחם האוניברסיטה בהר
הצופים היא הגן הבוטני .המקום הייחודי
מאכלס את אוסף צמחי הבר הלאומי של
מדינת ישראל וגדלים בו מינים רבים של
צמחים מוגנים ונדירים .חוץ מהם יש בגן
פריחות מרהיבות ,שבילים נסתרים ,מפלים
ובריכות מים גדושות צמחייה .גם מערת
קבר נמצאת בו .זו פינה להליכה רגועה בין
השבילים ,שמעוררת התפעלות מיפי הבריאה.
אז איך מגיעים?
הגן הבוטני נמצא
מתחם
בתוך
האוניברסיטה
ו נ כ נ ס י ם
בשער
אליו
הפקולטה
למדעי החברה.

___________________
באדיבות אתר מורשת הגליל
www.moreshetgalil.co.il
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מידה בפרשה
בפרשה
מידה
לְ ָמה ָצ ִריְך ּכֶ ֶסף ְּורכּוׁש?

הרב יורם אליהו
הרב יורם אליהו

יבים!
ָׁשלֹום ַרב יְ לָ ִדים ֲח ִב ִ
אּובן" ,וְ לָ כֵ ן ֵהם
"ּומ ְקנֶ ה ַרב ָהיָ ה לִ ְבנֵ י ּגָ ד וְ לִ ְבנֵ י ְר ֵ
ִ
ר-הּיַ ְר ֵּדן.
ּומ ַב ְּק ִׁשים לְ ִה ָּׁש ֵאר לָ גּור ְּב ֵע ֶב ַ
ָּב ִאים לְ מ ֶֹׁשה ְ
אֹותםַ :ה ִאם ָה ַא ִחים ֶׁשּלָ כֶ ם
ָ
ׁשֹואל
ֵ
ּכַ ֲא ֶׁשר מ ֶֹׁשה
יִ ּלָ ֲחמּו ַּב ִּמלְ ָח ָמה לְ כִ ּבּוׁש ָה ָא ֶרץ ,וְ ַא ֶּתם ִּת ָּׁש ֲארּו ּכָ אן
וְ ֹלא ַּת ַעזְ רּו לָ ֶהם?! ֵהם עֹונִ ים לֹוֲ :אנַ ְחנּו נִ ְבנֶ ה ּגִ ְדרֹות
צֹאן לַ ִּמ ְקנֶ ה ֶׁשּלָ נּו וְ ָע ִרים לַ ּיְ לָ ִדים ֶׁשּלָ נּו וְ נֵ ֵצא ְּברֹאׁש
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ִּמלְ ָח ָמה.
ֲא ָבל ֲחכָ ֵמינּו ֵה ִעירּו ַעלּ-כָ ְך ֶׁש ַה ָּממֹון ֶׁשּלָ ֶהםָ ,ה ְרכּוׁש
יֹותר ֵמ ַהּיְ לָ ִדים ,וְ לָ כֵ ן ֵהם
יהם ֵ
ֶׁשּלָ ֶהםָ ,היָ ה ָח ִביב ֲעלֵ ֶ
ָא ְמרּו :ק ֶֹדם נִ ְד ַאג לַ ּצֹאן וְ ַא ַחרּ-כָ ְך לַ ּיְ לָ ִדיםּ .ומ ֶֹׁשה
"ּבנּו ָע ִרים לְ ַט ְּפכֶ ם
ָענָ ה לָ ֶהם ֶׁש ַה ֵּס ֶדר הּוא ָהפּוְךְ :
ּוגְ ֵדרֹות לְ צֹנַ ֲאכֶ ם"...

אּובן ֶה ֱע ִדיפּו ֶאת
ָה ֲע ִדיפּות ַהּזֹאת ֶׁ -ש ְּבנֵ י ּגָ ד ְּור ֵ
כּוׁשם ּ -גָ ְר ָמה לָ ֶהם לְ וַ ֵּתר ַעל ַהּזְ כּות לָ גּור
ּכַ ְס ָּפם ְּור ָ
יֹותר ,וְ לָ כֵ ן ֵהם ָהיּו
ְּב ֶחלְ ֵקי ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ְּמ ֻק ָּד ִׁשים ֵ
ימי ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָה ִראׁשֹון.
ָה ִראׁשֹונִ ים ֶׁש ֻהגְ לּו ִּב ֵ
לֹומ ִדים ִמּכָ אן ֶׁשּכֶ ֶסף ְּורכּוׁש ֵהם ֹלא
ְ
ָאנּו
אֹותנּו.
ָ
ַמ ָּט ָרה ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמּה ֶאּלָ א הּוא ָּבא לְ ָׁש ֵרת
ַמ ְּט ַרת ָהע ֶֹׁשר ִהיא לָ ֵתת לָ ָא ָדם נָ ַחתַׁ ,שלְ וַ ת
נֶ ֶפׁש וְ ַר ֲחבּות ַּד ַעתֶׁ ,ש ַעל-יְ ֵדיּ-כָ ְך יּוכַ ל לַ ֲעסֹק
בֹודת ה'ַּ ,ב ְּת ִפּלֹות,
יֹותר ַּב ֲע ַ
ּטֹובה ְּב ֵ
ּצּורה ַה ָ
ַּב ָ
ּתֹורהּ .כַ ֲא ֶׁשר נֵ ַדע לְ כַ ּוֵ ן ֶאת ַמ ְח ַׁש ְב ֵּתנּו
ּובלִ ּמּוד ַה ָ
ְ
ּומלֵ ֵאי
טֹובים ְמ ֻא ָּׁש ִריםְ ,
ִ
לְ ַמ ָּט ָרה זֹו ,נִ זְ ּכֶ ה לְ ַחּיִ ים
רּוחנִ י.
ּתֹכֶ ן ָ

אריאל ושרהל'ה תיירות ונופש מציגים לציבור הדתי:

חופשה משפחתית
ישראלית
בחמת גדר

5.8-9.8.18 | 29.7-2.8.18

שעות רחצה נפרדות החל מהשעה 18:00

קייטנת משפחות

בבית הארחה אבירים עכו

8.8-11.8.18

מופע בלונים  //קבלת שבת מוזיקלית  //סיורים
הצגות לילדים ולמבוגרים  //ועוד הפתעות

חבילות נופש  //אטרקציות  //אירועים  //קייטנות  //שמחות  //שבתות תוכן

חייגו היום

לקבלת הצעה
מתאימה עבורכם

1-700-707-300

www.arieltours.co.il
info@arieltours.co.il

אריאל ושרהל׳ה
תיירות ונופש

הגעתם ילעד!4

סבב"ה של חופש
עם רמב"לילםדים

70בסימן
ל
שהנה
מדינ
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כבוד הרב
שו"ת עם הרב שלמה אבינר

ספרות דמיונית
ש :מה הבעיה בספרות דמיונית כמו הארי פוטר?
ת :אין לקרוא ספרים שמעוררים לאמונות
מקולקלות (רמב"ם ע"ז ב ב-ג) .וגם יותר מדי
הבלים ושטויות (נר באישון לילה .)105
חתול שחור
ש :חתול שחור קפץ מתוך הספריה על עגלת
התינוק שלנו .כיצד להתייחס לזה ,האם זה
סימן כלשהו?
ת :אין לזה שום משמעות רוחנית .רק להודות
לד' שלא קרה לו כלום (נר באישון לילה .)149
שוקולד
ש :האם מותר לאכול שוקולד פרווה שאין לו
הכשר ,אך לפי רכיביו נראה שכשר?
ת :לא .כיוון שלא כל הרכיבים מפורטים.
נישוק מזוזה
ש :האם יש חובה הלכתית לנשק מזוזה?
ת :לא .אלא זו חיבת מצוה ככל חיבת מצוה
(קצשו"ע יא כד .ברכי יוסף יו"ד רפה בשם
האריז"ל .עי' מ"ב תעז ה).

מ ַּוסר ַה ְׂשּכֵ ל
ַּת ֲחׁשֹוב טֹוב
ְמ ֻס ָּפרֶׁ ,ש ַּפ ַעם ָהלַ ְך ַא ַחד ַה ֲחכָ ִמים ִעם ַּתלְ ִמ ָידיו
עֹוב ִרים לְ יַ ד נְ ֵבלָ ה ֶׁשל ַּב ַעל
ַּב ֶּד ֶרְך ,וְ ִהּנֵ ה ֵהם ְ
ַחּיִ ים ֶׁש ֵּמתּ .כַ ּנִ ְר ֶאה ֶׁש ַהּנְ ֵבלָ ה ָע ְמ ָדה ּכָ ְך ּכְ ָבר
יחּה ָהיָ ה ֹלא טֹובָ .א ְמרּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים
זְ ַמן ָמה ,וְ ֵר ָ
יחה ַהּנְ ֵבלָ ה ַהּזֹו!"ַ .אְך ָה ַרב
זֶ ה לָ זֶ הּ" :כַ ָּמה ַמ ְס ִר ָ
ֶׁשּלָ ֶהם ָא ַמרּ" :כַ ָּמה לְ ָבנֹות ַה ִּׁשּנַ יִ ם ֶׁשּלָ ּה!"
ָמה ָרצָ ה ָה ַרב לְ לַ ֵּמד ֶאת ַּתלְ ִמ ָידיו?
ּומּיָ ד ִה ְת ַע ְּסקּו
ַה ַּתלְ ִמ ִידים ָראּו ֶאת ַהּנְ ֵבלָ הִ ,
יחה! ַה ִאם
ַּבּצַ ד ָה ַרע ֶׁש ָּבּהּ .כַ ָּמה ִהיא ַמ ְס ִר ָ
ַה ַּתלְ ִמ ִידים ִׁש ְּקרּו? ְּבוַ ַּדאי ֹלאֲ ,א ָבל ֵהם
ִה ְתּבֹונְ נּו ַרק ַּבּצַ ד ַה ְּׁשלִ ילִ י ֶׁשל ַמה ֶּׁש ֵהם ָראּו,
וְ ָה ַרב ֹלא ָא ַהב זֹאת.
ָה ַרב ָרצָ ה לְ לַ ֵּמד ֶאת ַּתלְ ִמ ָידיו לִ ְמצֹא ְּבכָ ל ָּד ָבר
ּיּובית .לָ כֵ ן הּוא ִה ְדּגִ יׁש
ּטֹובה וְ ַה ִח ִ
ֶאת ַהּנְ ֻק ָּדה ַה ָ
ָּד ָבר טֹוב ֶׁשהּוא ָמצָ א ַּבּנְ ֵבלָ ה ַהּזֹוּ" :כַ ָּמה לְ ָבנֹות
ַה ִּׁשּנַ יִ ם ֶׁשּלָ ּה!"
נִ לְ ַמד לְ ַעצְ ֵמנּוֶׁ ,ש ֲא ִפּלּו ְּב ָד ָבר ֶׁשהּוא ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך
טֹוב ֶא ְפ ָׁשר לִ ְמצֹא נְ ֻקּדֹות טֹובֹות ,וְ ָת ִמיד ּכְ ַדאי
לְ ִה ְת ַע ֵּסק ַּבּטֹוב!
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פינת

ַה ִּמ
ת בפרשה
ְׂש ָח ִקים

שאלו

.1

אילו הלכות נאמרו לראשי המטות?
בא יכול להפר את נדרי הבן שלו?

 .2האם א

צאו למלחמת מדיין מבני ישראל?

 .3כמה אנשים י

" .4וַ ּיִ ָּמ ְסרּו ֵמ ַאלְ ֵפי יִ ְׂש ָר ֵא
 .5אלו

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

ל"  -מה פרוש "וַ ּיִ ָּמ ְסרּו" לפי רש"י?

הלכות נלמדו לאחר מלחמת מדיין?
שראל לקחו שלל ממלחמת מדיין?

 .6האם בני י

-מזרחי של גבולות הארץ בפרשה?

 .7איזה ים נמצא בגבול הדרום

חידה 1

בדרך כלל אני לא יוצא למלחמה ,אך הפעם יצאתי .מי אני?

חידה 2

גם בנותיי וגם בניי בקשו נחלה נוספת בארץ .מי אני?

meirkids.co.il
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הבדלים
"ּבנּו ָע ִרים לְ ַט ְּפכֶ ם
ְ
ּוגְ ֵדרֹות לְ צֹנַ ֲאכֶ ם"

מחפשים משחק מאתגר לחופש?

סנאפ סירקיטס משחקי אלקטרוניקה
שניידר שירות ושיווק snapcircuits.co.il

meirkids.co.il
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לפרשת מטות-מסעי

99

פרסים
פרסים
שווים
שווים
ה

ם
פרקים פחרדקשייםחדשים

פרקים אחרוני
ם לע

ונ

חידות
חידות הגרלה
גדולה
הגרלה
גדולה

עונה
חדשה

משחקים
משחקים
חדשים
חדשים

לפרשיהו
לפרישהו

לכםמנוי?
איןאיןלכם
מנוי?

קבלומנוי
קבלו
מנוי
לשבועייםחינם!
לשבועיים
חינם!

02-6461323
בטלפון
Meirkids.co.il
לאתר
הכנסו
02-6461323
בטלפון
או או
Meirkids.co.il
לאתר
הכנסו

