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ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו
ַּב ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות יֶ ְׁשנָ ן ִמ ְצוֹות
ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ָּמקֹום (לַ ה') וְ יֶ ְׁשנָ ן
ִמ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו.
חֹוׁש ִבים ,יְ לָ ִדים,
ְ
ָמה ַא ֶּתם
יֹותר ֲחׁשּובֹות -
ֵאילּו ִמ ְצוֹות ֵ
ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ָּמקֹום ,אֹו ֶׁש ֵּבין
ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו?

ה' ַמ ְק ִּפיד ְמאֹד ֶׁשּנְ ַקּיֵ ם
ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם
לַ ֲח ֵברֹו .ה' ר ֶֹוצה ֶׁשּנְ כַ ֵּבד
נִפּגַ ע ָּב ֶהם
ֶאת ֲח ֵב ֵרינּו ,וְ ֹלא ְ
ֲחלִ ילָ ּה .לָ כֵ ן ַּב ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות
מֹופיעֹות ּגַ ם ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין
ִ
ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו ,לְ יַ ד ַה ִּמ ְצוֹות
ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ָּמקֹום.

ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לַ ְחׁשֹב ֶׁש ַה ִּמ ְצוֹות
ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ָּמקֹוםֵ ,הן ַה ֲחׁשּובֹות
ֹאהב
יֹותר ָאז ּבֹואּו ,יְ לָ ִדים ,נ ַ
יֹותרּ ,כִ י ָּברּור ֶׁשה' ֲחׁשּוב ֵ
ֵ
נַעזֹר זֶ ה
ּתֹורה זֶ ה ֶאת זֶ ה וְ ֲ
ִמּכָ ל ְּבנֵ י ָה ָא ָדםֲ .א ָבל ַה ָ
ְמלַ ֶּמ ֶדת ָ
אֹותנּו ֶׁשּזֶ ה ֹלא ְמ ֻדּיָ ק .לָ זֶ ה ָּת ִמיד!
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מבצע
סבתא

ימה ,וְ נָ ַעץ
ְסלִ יק?"ּ ,גַ יְ א ֵה ִרים ִמּיָ ד ֶאת רֹאׁשֹו ֵמ ָה ְר ִׁש ָ
יֹואב ַמ ָּבט ְמלֵ א ַמ ְׁש ָמעּות.
ְּב ָ
"נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁשּכְ ַדאי ֶׁשּנָ זּוז ַמ ֵהר"ָ ,א ַמר ּגַ יְ א וְ ָקם
ִּב ְק ִפיצָ ה ִמ ְּמקֹומֹוּ" .גְ ֶב ֶרת לֵ בָּ ,בנִ יםֲ ,אנַ ְחנּו צְ ִריכִ ים
ֶׁש ָּתבֹואּו ִא ָּתנּו לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפרָ .חׁשּוב ְמאֹד ֶׁשּנִ ְמצָ א
ֶאת ֶּפ ַתח ַה ְּסלִ יק!"

סיפור בהמשכים מאת אסתי רמתי

ַּב ְּמכֹונִ ית ַה ְּׁשח ָֹרה ַּב ֶּד ֶרְך לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפרַ ,א ֲח ֵרי
חּורים לְ ַה ְס ִּביר ְּב ָמה ָה ִענְ יָ ן,
ֶׁש ָּס ְב ָתא ִה ְפצִ ָירה ַּב ַּב ִ
ּגַ יְ א ִס ֵּפר לָ נּו ֶאת ּכָ ל ַה ִּסּפּור.

ּוׁשנֵ י ַהּגְ ָב ִרים
יָ ַׁש ְבנּו ַּב ָּסלֹון ֶׁשל ָס ְב ָתא :יָ כִ יןֲ ,אנִ יְ ,
ֶׁש ָח ַׁש ְבנּו ֶׁש ָח ְטפּו ֶאת ָס ְב ָתאּ .כְ ֶׁש ָּס ְב ָתא צִ לְ צְ לָ ה
יהם ֵהם ָא ְמרּו ֶׁש ָע ִדיף ֹלא לְ ַד ֵּבר ַעל ִענְ יָ נִ ים
ֲאלֵ ֶ
יהִ .ה ְס ַּת ֵּבר
ּכָ ֵאּלֶ ה ַּב ֶּטלֶ פֹון ,וְ ֶׁש ֵהם ִמּיַ ד ַמּגִ ִיעים ֵאלֶ ָ
יֹואב ,וְ ֵהם ָהיּו ְמאֹד נֶ ְח ָמ ִדים.
ֶׁש ָּק ְראּו לָ ֶהם ּגַ יְ א וְ ָ
ָא ְמנָ ם ַּב ַה ְת ָחלָ ה ֵהם ָרצּו ֶׁשּנֵ לֵ ְך ּכִ י ְמ ֻד ָּבר ִּב ְד ָב ִרים
סֹודּיִ יםֲ ,א ָבל ָס ְב ָתא ִה ְס ִּב ָירה לָ ֶהם ְּבגַ ֲאוָ ה ּגְ דֹולָ ה
ִ
כּותנּו ִה ְתּגַ ּלָ ה ַהּצ ֶֹפן ,וְ ֵהם ֶה ְחלִ יטּו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ֶׁש ַרק ִּבזְ ֵ
יְ כֹולִ ים לְ ִה ָּׁש ֵאר.

ּמֹוד ִיעין ַהּיִ ְׂש ְר ֵאלִ י ִהּגִ ַיע ֵמ ָידע ַעל ִא ְרּגּון
"אל ַה ִ
ֶ
יטים ִמ ַּת ַחת
קּופת ַה ְּב ִר ִ
ֶטרֹור ֶׁשּגִ ּלָ ה ְסלִ יק ּגָ דֹול ִמ ְּת ַ
"ה ַבּנּו ֶׁש ֲע ַדיִ ן יֵ ׁש ָׁשם
ּבּורי" ,הּוא ָא ַמרֵ .
מֹוסד צִ ִ
לְ ָ
ַמ ְס ִּפיק ח ֶֹמר ֶׁשּיָ כֹול לִ גְ רֹם לְ ִפּצּוץ ְמאֹד ֹלא נָ ִעים.
ּמֹוסד וְ גַ ם ֹלא ֶאת ִמּקּום ַה ְּסלִ ִיקים
ֹלא יָ ַד ְענּו ַמהּו ַה ָ
ַהּיְ ָׁשנִ ים ,וְ כָ ְך ִהּגַ ְענּו ֵאלַ יִ ְךּ ,גְ ֶב ֶרת לֵ בַ .עכְ ָׁשו ֶׁשּגִ ּלִ ינּו
ֶׁשּיֵ ׁש ְסלִ יק ִמ ַּת ַחת לְ ֵבית ֵס ֶפרֲ ,אנַ ְחנּו ְמנַ ֲח ִׁשים
ֶׁש ַּבּזֶ ה ְמ ֻד ָּבר".

ֶּפ ֶרק ה'

ימה?"ָׁ ,ש ַאל ּגַ יְ א ,וַ ֲאנִ י לָ ַק ְח ִּתי
"אז ֵאיפֹה ָה ְר ִׁש ָ
ָ
אֹותּה.
אֹותּה ֵמ ַה ִּׁש ָּדה וְ ִהּגַ ְׁש ִּתי לֹו ָ
ָ
לֹומר לָ ְך ֶׁש ַא ַחת
יֹוד ַעת ֶׁשֹּלא ִה ְס ַּפ ְקנּו ַ
"ס ְב ָתאַ ,א ְּת ַ
ָ
ימה ִהיא ַהּכְ ת ֶֹבת ֶׁשל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר
ַהּכְ תֹובֹות ָּב ְר ִׁש ָ
ֶׁשּלָ נּו?" ,נִ זְ ּכַ ְר ִּתי" .נָ כֹון זֶ ה ַמצְ ִחיק ֶׁש ָהיָ ה ָׁשם ַּפ ַעם

יבה
ַאְך ּכְ ֶׁש ִהּגַ ְענּו לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפרָ ,ס ְב ָתא ִה ְתּבֹונְ נָ ה ְס ִב ָ
"אנִ י
יהֲ .
ְּבח ֶֹסר אֹונִ ים ,וְ ִס ְד ָרה ׁשּוב וָ ׁשּוב ֶאת ִמ ְׁש ָק ֶפ ָ
"ה ָּמקֹום
ּלֹומר לָ כֶ ם"ִ ,היא ָא ְמ ָרהַ .
יֹוד ַעת ַמה ַ
ֹלא ַ
יתי ָּב ֶאצֶ "ל ...זֶ ה
ַהּזֶ ה ׁשֹונֶ ה לְ גַ ְמ ֵרי ִמ ָּמה ֶׁש ָהיָ ה ּכְ ֶׁש ָהיִ ִ
ִּבנְ יָ ן ָח ָדׁשׁ ,שּום ָּד ָבר ּכָ אן ֹלא נִ ְׁש ַאר! ֵאיְך ֲאנִ י ֶא ְמצָ א
יֹואב נִ ְראּו נְ בֹוכִ יםֲ ,א ָבל ָאז
ֶאת ַה ֶּפ ַתח?!" ּגַ ם ּגַ יְ א וְ ָ
"ּדוְ ָקא
יתי ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות לְ ָס ְב ָתאַ .
ּופנִ ִ
ָהיָ ה לִ י ַר ְעיֹוןָ ,
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"ה ַּמ ְח ָסן ַה ָּק ָטן
יֵ ׁש ּכָ אן ִּבנְ יָ ן יָ ָׁשן!"ָ ,א ַמ ְר ִּתיַ ,
ְּב ִפּנַ ת ֶה ָחצֵ ר! זֶ ה ֶׁש ָעף לָ נּו ַהּכַ ּדּור ַעל ַהּגַ ג ֶׁשּלֹו.
אּולַ י ָׁשם ַה ֶּפ ַתח?"
ָהלַ כְ נּו יַ ַחד לַ ַּמ ְח ָסןּ ,וכְ ֶׁש ָּס ְב ָתא ָר ֲא ָתה אֹותֹו,
"ּב ַטח! ִהּנֵ ה ֵּבית ַה ִּׁשּמּוׁש!"
ַה ָּפנִ ים ֶׁשּלָ ה זָ ְרחּוֶ .
רּותים
ַה ַּמ ְח ָסן ֶׁ -ש ִּמ ְס ַּת ֵּבר ֶׁש ָהיָ ה ַּפ ַעם ֵׁש ִ
תּוח ,וְ נִ כְ נַ ְסנּו ִעם ָס ְב ָתא ִּבזְ ִהירּות.
 ָהיָ ה ָּפ ַיֹואב ֵאיְך
"ׁשם!" ִהיא ָא ְמ ָרה ,וְ ִה ְס ִּב ָירה לְ גַ יְ א וְ ָ
ָ
ימים ֶאת ַק ְר ֵׁשי ָה ִרצְ ָּפה ֶׁש ַּב ִּפּנָ הּ .בֹור ּגָ דֹול
ְמ ִר ִ
ימה ִּב ְמ ִהירּות
יֹואב ָק ַפץ ְּפנִ ָ
ִה ְתּגַ ּלָ ה לְ ֵעינֵ ינּו ,וְ ָ
וְ נֶ ֱעלַ ם ֵמ ָה ַעיִ ן .הּוא יָ צָ א ַא ֲח ֵרי ִמ ְס ַּפר ַּדּקֹות ִעם
ִחּיּוְך ּגָ דֹול.
"מ ַענְ יֵ ן
יֹותר!" ,הּוא ָא ַמרְ ,
"סלִ יק ְמכֻ ָּבד ְּב ֵ
ְ
ֵאיְך ֹלא ּגִ ּלּו אֹותֹו ַעד ַעכְ ָׁשוְּ ...בכָ ל א ֶֹפןּ ,גְ ֶב ֶרת
לֵ בַ ,א ְּת וְ ַהּנְ כָ ִדים ֶׁשּלְ ָך ְמנַ ְע ֶּתם ָאסֹון ּגָ דֹול.
ּכָ ל ַהּכָ בֹוד!"
ָאז זֶ הּוָּ ,בזֹאת ִה ְס ַּתּיְ ָמה ַה ַה ְר ַּפ ְת ָקה ַהּגְ דֹולָ ה
ֶׁשּלָ נּו וְ ֶׁשל ָס ְב ָתאֶׁ ,ש ֲע ַדיִ ן ַחּיֶ ֶבת לָ נּו ֶאת ַה ִּסּפּור
אֹומ ֶרת ֶׁשּזֶ ה ּכְ ָבר
ּיֹורא וְ ַה ֶּסזֹוןִ .היא ֶ
ַעל ַס ָּבא ּגִ ָ
ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך ָּדחּוף ,וְ לִ י נִ ְר ֶאה ֶׁשּזֶ ה ָקׁשּור לָ ֻע ְב ָּדה
ֶׁשּיָ כִ ין וַ ֲאנִ י ּכְ ָבר ָר ִבים ַה ְר ֵּבה ָּפחֹותָ .מה
אֹומ ִרים?
ַא ֶּתם ְ
סוף

מטיילים!
פינת הטיולים שלנו

הגשרים התלויים בנחל קטיע
מקום מיוחד ,שמורת טבע בלב הישוב העירוני ,העיר
נשר מימין ומשמאל ,אוניברסיטת חיפה למעלה,
ובאמצע  -שמורת טבע ירוקה של עצי אלון ואלה
חרוב וקטלב .שביל מסומן של החברה להגנת
הטבע ואטרקציה.
אז איך מגיעים?
הבאים מאוניברסיטת חיפה פונים ברמזור לכיוון
רמות יצחק .בכיכר פונים שמאלה לרחוב החרוב
וממשיכים עד לשלט פארק קק"ל-נשר.
הבאים מנשר פונים לשכונת רמות יצחק ,ונוסעים
ברחוב החרוב ,על פי השילוט .ראשיתו של הפארק
ברחבת הכניסה שנבנתה בצמוד לרחוב החרוב .כאן
הוקמה פרגולת ממתכת ירוקה ,וממנה ישנה ירידה
לפארק ולנחל קטיע.
נחנה את הרכב במגרש חניה מסודר ונרד במדרגות
בעקבות השילוט.
נמשיך ונרד אל אפיק נחל קטיע .שהוא יובל אכזב
של נחל נשר .השם הוא תרגום מקורב של השם
הערבי 'ואדי מוקטע' ("נחל קטוע/חתוך) .ראשיתו
בהר טללים ,מצפון לאוניברסיטת חיפה ,ומכאן הוא
יורד בעמק תלול ומיוער לכיוון דרום-מזרח ומתחבר
אל נחל נשר ליד העיר נשר.
באדיבות אתר מורשת הגליל www.moreshetgalil.co.il
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מידה בפרשה

הרב יורם אליהו

ַה ְמלִ יכּו ֶאת ה' ָּבעֹולָ ם
יבים.
ּוב ָרכָ ה יְ לָ ִדים ֲח ִב ִ
ָׁשלֹום ְ
יאת ְׁש ַמע'
אֹומ ִרים ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ְ'ק ִר ַ
ְּבכָ ל יֹום ָאנּו ְ
ֹלקינּו ה' ֶא ָחדַּ .פ ֲע ַמיִ ם זֶ ה ִחּיּוב
 ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ה' ֱא ֵּופ ַעם ַא ַחת
ּתֹורהִּ ,ב ְת ִפּלַ ת ַׁש ֲח ִרית וְ ַע ְר ִביתַ ,
ֵמ ַה ָ
יאת ְׁש ַמע לִ ְפנֵ י ֶׁשהֹולְ כִ ים לִ יׁשֹון.
ִּב ְק ִר ַ
יאת ְׁש ַמע ָאנּו ְמ ַק ְּבלִ ים
אֹותנּו ֶׁש ִּב ְק ִר ַ
ֲחכָ ֵמינּו לִ ְּמדּו ָ
עֹל ַמלְ כּות ָׁש ַמיִ םְ ,מ ִבינִ ים ֶׁשה' הּוא ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם
ּקֹורה ָּבעֹולָ ם ֶׁשהּוא ֹלא
ּומֹוׁשל ַּבּכֹל וְ ֵאין ָּד ָבר ֶׁש ֶ
ֵ
יטתֹו.
ִּב ְׁשלִ ָ
וְ כָ ְך ָצ ִריְך לְ כַ ּוֵ ן ַּב ִּמּלִ ים:
ְׁש ַמע יִ ְׂש ָר ֵאל ַ -ק ֵּבל וְ ָה ֵבן יִ ְׂש ָר ֵאל.
ה' ֲ -אדֹון ַהּכֹלָ ,היָ ה הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה.
ּוב ַעל ַהּכֹחֹות ּכֻ ּלָ ם.
ֹלקינּו ַּ -ת ִּקיףַּ ,ב ַעל ַהּיְ כֹלֶ ת ַ
ֱא ֵ
ה' ֲ -אדֹון ַהּכֹל ָהיָ ה הֹוֶ ה וְ יִ ְהיֶ ה.

ּוב ָא ֶרץ,
ּומיֻ ָחדׁ ,שֹולֵ ט ְּב ִׁש ְב ָעה ְר ִק ִיעים ָ
ֶא ָחד  -יָ ִחיד ְ
מֹוׁשל ְּב ַא ְר ַּבע רּוחֹות ַה ָּׁש ַמיִ ם.
ֵ
ַּב ֲהלָ כָ ה נֶ ֱא ַמר ֶׁש ִּמי ֶׁשֹּלא ּכִ ּוֵ ן ַּב ִּמּלִ ים ָה ֵאּלֶ ה ֹלא יָ ָצא
יאת ְׁש ַמע .ב"ה
לֹומר ׁשּוב ֶאת ְק ִר ַ
חֹובה וְ ָצ ִריְך ַ
יְ ֵדי ָ
אֹומ ִרים
ְ
יׁשיבֹות ַרּבֹות
ּוב ְמיֻ ָחד ִּב ִ
ְּב ַה ְר ֵּבה ְמקֹומֹות ִ
יאת ְׁש ַמע ְּבקֹול ָרם ּולְ ַאט ,וְ כָ ל ֶא ָחד יָ כֹול
ֶאת ְק ִר ַ
אֹומ ִרים
חֹובהֲ .א ָבל יֵ ׁש ּכָ ֵאּלּו ֶׁש ְ
ָ
לְ כַ ּוֵ ן וְ לָ ֵצאת יְ ֵדי
ּומ ַפ ְס ְפ ִסים ֶאת ַהּזְ כּות
מּועטֹותְ ,
זֹאת ַמ ֵהרִּ ,ב ְׁשנִ ּיֹות ָ
לִ ְהיֹות ֵמ ַה ַּמ ְמלִ יכִ ים ֶאת ה' ָּבעֹולָ ם.
יאת
לֹומר ְק ִר ַ
נְ נַ ֵּצל ָאנּו ֶאת ַהּזְ כּות ַהּזֹאת ,נִ ְת ַרּגֵ ל ַ
נֹוד ַיע ּונְ ַפ ְר ֵסם ֶׁשה' הּוא ַמלְ ּכֹו
ּובכַ ּוָ נָ ה ,וְ ִ
ְׁש ַמע לְ ַאט ְ
ֶׁשל עֹולָ ם וְ הּוא ִמ ְתּגַ ּלֶ ה ֶּד ֶרְך ַעּמֹו יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ְּמ ַק ְּד ִׁשים
ְׁשמֹו ַּפ ֲע ַמיִ ם ְּבכָ ל יֹום ְּב ַא ֲה ָבה.

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

המוזיאון מספר את סיפור הקשר
הבלתי נפרד בין חיל-הים של היום ובין
סיפור ההעפלה -שם התחיל הכל.

70בסימן
ל
שהנה
מדינ

במוזיאון תצוגות ,קטעי עיתונות
ומוצגים מרשימים המספרים את
סיפור ההעפלה והעלייה לארץ דרך
הים.
אניית המעפילים "אף על פי כן" מוצגת
בתערוכה המרכזית ,ודרכה מסופר
סיפור ההעפלה כולו.
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כבוד הרב
שו"ת עם הרב שלמה אבינר

עזרה לאמא
ש :אמי עובדת קשה וצריכה את
עזרתי בימי שישי ובערבי חגים .היא
עובדת עד הדקה האחרונה ,אך אם
אעזור לה זה יתנגש לי עם הליכתי
לבית כנסת .מה עדיף?
ת :ודאי לעזור לה .אין שאלה (מו"ק ט).

כבוד סבא וסבתא
ש :האם נכד חייב בכבוד סבא
וסבתא שלו?
ת :כן ,אך חייב בכבוד אביו יותר
מכבוד אבי אביו (רמ"א יו"ד רמ כד).
ונשאל הגר"ח קניבסקי :מדוע חייב
אדם בכבוד אביו יותר מאבי אביו,
שהרי הוא ואביו חייבים בכבוד זקנו?
והשיב :אדם אינו חייב בכבוד זקנו
רק משום שהוא גם כיבוד אב וא"כ
לא עדיף מאביו (שו"ת לבנימין אמר
קפב .עיין עוד בס' קב ונקי סי' רצב).

מּוסר ַה ְׂשּכֵ ל
ַ

לְ ַׁש ֵּמ ַח ֲאנָ ִׁשים

יֹוד ִעים ֶׁשּזֹו ִמצְ וָ ה ּגְ דֹולָ ה לְ ַׂש ֵּמ ַח
יְ לָ ִדיםַ ,א ֶּתם ְ
צּובים?
ֲאנָ ִׁשים ֲע ִ
ַּפ ַעם ַא ַחת ָּפגַ ׁש ַא ַחד ַה ֲחכָ ִמים ֶאת ֵאלִ ּיָ הּו ַהּנָ ִביא.
יׁשהּו ַּבּׁשּוק
"ה ִאם יֵ ׁש ּכָ אן ִמ ֶ
ָׁש ַאל ֶה ָחכָ ם ֶאת ֵאלִ ּיָ הּוַ :
ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לִ ְהיֹות ָּבעֹולָ ם ַה ָּבא?"
וְ ִהּנֵ ה ִהּגִ יעּו לְ ָׁשם ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשיםָ .א ַמר ֵאלִ ּיָ הּו
"ׁשנֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים ַהּלָ לּו ֵהם ְּבנֵ י
ַהּנָ ִביא לְ אֹותֹו ָחכָ םְ :
ָהעֹולָ ם ַה ָּבא!"

כדורסל
ש :האם אין זה קידוש השם שאדם
עם כיפה על הראש הוא כדורסלן?
ת :לא .קידוש השם הוא לעשות
דברים בעלי ערך .לא אנו קובעים
מהו קידוש השם ,אלא ד' (מבואר
הלכות יסודי התורה לרמב"ם פרק
ה).
פופקורן
ש :מה מברכים על פופקורן?
ת :ברכתו שנויה במחלוקת ,ויש
מכריעים שיש לברך שהכל כי אינו
ניכר (שו"ת שאילת שלמה א קח).

אֹותם:
ָהלַ ְך ֶה ָחכָ ם ֶאל ָה ֲאנָ ִׁשים וְ ָׁש ַאל ָ
עֹוס ִקים?"
"מה ַּמ ֲע ֵׂשיכֶ ם? ְּב ָמה ַא ֶּתם ְ
ַ
"אנַ ְחנּו ֲאנָ ִׁשים
ָא ְמרּו לֹו ָה ֲאנָ ִׁשיםֲ :
צּובים .וְ כֵ ן ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו
ּומ ַׂש ְּמ ִחים ֲאנָ ִׁשים ֲע ִ
ְׂש ֵמ ִחיםְ ,
טֹור ִחים
יהםֲ ,אנַ ְחנּו ְ
יבה ֵּבינֵ ֶ
רֹואים ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ְּמ ִר ָ
ִ
יהם".
לְ ַה ְׁשלִ ים ֵּבינֵ ֶ
ּובזְ כּות ַמ ֲע ִׂשים ֵאּלֶ ה ֵהם זָ כּו לְ ַחּיֵ י ָהעֹולָ ם ַה ָּבא!
ִ
רֹואים ֲאנַ ְחנּו ַעד ּכַ ָּמה ָחׁשּוב לִ ְׂשמ ַֹח ּולְ ַׂש ֵּמ ַח ֲאנָ ִׁשים
ִ
צּוביםָ .אז ּגַ ם ַא ֶּתם ,יְ לָ ִדיםִ ,אם ַא ֶּתם
ֲא ֵח ִרים ֶׁש ֲע ִ
רֹואים ָח ֵבר ָעצּוב אֹו ֶׁש ַאח ֶׁשּלָ כֶ ם ּבֹוכֶ ה ,נַ ּסּו לְ ַׂש ֵּמ ַח
ִ
זֹוהי ִמצְ וָ ה ּגְ דֹולָ ה!
אֹותֹו ּולְ ַה ְרּגִ ַיע אֹותֹוִ .
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה

שה "אל תוסף ַּד ֵּברַּ ...ב ָּד ָבר הזה"?

 .1על איזה דבר ביקש ה' ממ
 .2איזה אירוע התרחש ב"חורב"?

 .3מה נמשל ל"כור הברזל"?
ערים הבדיל משה ל"ערי מקלט"?
 .4כמה
בני ישראל ממשה במעמד הר סיני?
 .5מה ביקשו
מה היתה תגובת ה' לבקשה זו?
לים בין הדיברות שבפרשת 'יתרו'
ִ .6מצאו כמה שיותר הבד
לדיברות שבפרשת 'ואתחנן'!

חידה 1

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

איזה קטע בפרשה כבר קראנו בתורה השבוע? (לא בימי שני וחמישי!)

חידה 2

"וְ נִ ְׁש ַמ ְר ֶּתם ְמאֹד לְ נַ ְפׁש ֵֹת ֶיכם"  -פסוק מאוד ידוע!
אבל באיזה ֶה ְק ֵׁשר הוא נאמר בפרשת השבוע?

meirkids.co.il
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ואתחנן • ארץ ישראל • בית המקדש • ראש הפסגה • יהושע
עשרת הדיברות • ערי מקלט • הר סיני • שבעת העממים • נחמו

מחפשים משחק מאתגר לחופש?

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

meirkids.co.il

8

לפרשת ואתחנן

נשמח לשמוע מכם באתר...

99

פרסים
שווים

ם
פרקי חדשים

חידות הגרלה
גדולה

עונה
חדשה

משחקים
חדשים

לפרשיהו

אין לכם מנוי?

קבלו מנוי
לשבועיים חינם!
הכנסו לאתר  Meirkids.co.ilאו בטלפון 02-6461323

