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פרשת עקב ה'תשע"ח

ּתֹודה ַעל ֶא ֶרץ י ְִׂש ָר ֵאל!
ָ
ּומ ַׂשגְ ֶׂשגֶ תַ .ה ְר ֵּבה
ּפֹור ַחת ְ
ַ
ּכַ ָּמה ְמיֻ ֶח ֶדת ִהיא ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל!
יְ לָ ִדים ,יְ ַד ְע ֶּתם ֶׁשה' ּכָ ל ַהּזְ ַמן ֵּפרֹות ּגְ ֵדלִ ים ָּבּה ,וְ ִהיא זָ ַבת
ִמ ְס ַּתּכֵ ל ַעל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל?
ָחלַ ב ְּוד ַבׁש.
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁשב ַּוע נֶ ֱא ַמר ַעל ָה ָא ֶרץ
ֹלקיָך ָּבּה,
"ּת ִמיד ֵעינֵ י ה' ֱא ֶ
ֶׁש ָ
ֵמ ֵר ִׁשית ַה ָּׁשנָ ה וְ ַעד ַא ֲח ִרית ָׁשנָ ה".
ּכָ ל ּכָ ְך ֲחׁש ָּובה ִהיא ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ּכָ ְך
ֹוׁשהֶׁ ,שה' ִמ ְס ַּתּכֵ ל ָּבּה ָּת ִמיד!
ְקד ָ
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל זָ כָ ה לְ ֶא ֶרץ ְמיֻ ֶח ֶדת
ֶׁש ַּמ ְת ִא ָימה ַרק לֹוּ .כְ ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
נִ ְמ ָצא ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,ה ָא ֶרץ

ָּברּוְך ה' ֶׁש ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים לִ ְחיֹות
ְמ ִדינַ ת
ִּוב ְמ ִדינָ ֵתנּו,
ְּב ַא ְר ֵצנּו
יִ ְׂש ָר ֵאלָ .עלֵ ינּו לַ הֹודֹות ּולְ ָב ֵרְך
ּטֹובה ֶׁשהּוא
ֶאת ה' ַעל ּכָ ל ַה ָ
נ ֵֹותן לָ נּוּ .כְ מֹו ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ַּב ָּפ ָר ָׁשה:
"וְ ָאכַ לְ ָּת וְ ָׂש ָב ְע ָּת ֵּוב ַרכְ ָּת ֶאת
ֹלקיָך ַעל ָה ָא ֶרץ ַהּט ָֹבה
ה' ֱא ֶ
ּתֹודה לְ ָך ה'!
ֲא ֶׁשר נָ ַתן לָ ְך"ָ .
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סיפור בהמשכים מאת אסתי רמתי

ֶּפ ֶרק א
יתי?" ָׁש ֲאלָ ה ִא ָּמא
טּוחה ֶׁש ִּת ְהיִ י ְּב ֵס ֶדרִּ ,ד ִ
"א ְּת ְּב ָ
ַ
ִּב ְד ָאגָ ה ,וְ לִ ְּט ָפה לִ י ֶאת ַה ֵּמצַ ח.
טּוחה" ָא ַמ ְר ִּתיְ ,מ ַקּוָ ה ֶׁש ַהּקֹול
"ּכֵ ןִ ,א ָּמאֲ ,אנִ י ְּב ָ
ֶׁשּלִ י ֹלא יַ ְסּגִ יר ֶאת ָמה ֶׁש ִה ְרּגַ ְׁש ִּתי ֶּב ֱא ֶמת" .יֵ ׁש ּכָ אן
אֹותְך ַּב ַּביִ ת.
ָ
ֲא ָחיֹות נֶ ְח ָמדֹות ,וְ ַה ְּק ַטּנִ ים צְ ִריכִ ים
ַא ְּת ֹלא צְ ִריכָ ה לִ ְדאֹג לִ יֲ ,אנִ י ָּפׁשּוט ִא ָּׁשן ְּב ֶׁש ֶקט ַעד
ָמ ָחר ַּבּב ֶֹקר".
ָאז ִא ָּמא ָהלְ כָ ה ַה ַּביְ ָתה ,וַ ֲאנִ י נִ ְׁש ַא ְר ִּתי לִ יׁשֹן לְ ַבד
ְּב ֵבית ַהחֹולִ יםִ ,עם יָ ד ְמגֻ ֶּב ֶסת וְ ַת ְחּב ֶֹׁשת ַעל
ָהרֹאׁשֲ .ח ֶב ְר ִּתי לַ ֶח ֶדר ,רֹונִ יּ ,כְ ָבר נָ ֲח ָרה ,וְ גַ ם ֲאנִ י
יתי לְ ֵה ָר ֵדםַ ,אְך ֹלא ִהצְ לַ ְח ִּתיּ .כָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ָעצַ ְמ ִּתי
נִ ִּס ִ
ּוב ָּפנִ ים ַה ֻּמ ְד ָאגֹות
ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם נִ זְ ּכַ ְר ִּתי ַּב ְּתאּונָ הַ ,
רֹופא ָא ַמר לִ י "יָ צָ את
ֶׁשל ִא ָּמא .נִ זְ ּכַ ְר ִּתי ֵאיְך ָה ֵ
ְּבנֵ ס ,יַ לְ ּדֹנֶ ת" ,וְ ָח ַׁש ְב ִּתי לְ ַעצְ ִמי ֵאיזֹו ֻמכְ ֶׁש ֶרת ֲאנִ י

ֶׁש ִהצְ לַ ְח ִּתי לַ ֲהרֹס לְ ַעצְ ִמי ֶאת ַהח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול ּכִ י ֹלא
אתי לַ ּכְ ִביׁש.
ִה ְס ַּתּכַ לְ ִּתי ּכְ מֹו ֶׁשּצָ ִריְך לִ ְפנֵ י ֶׁשּיָ צָ ִ
ַא ֲח ֵרי ֶׁש ָּׁשכַ ְב ִּתי ,וְ ָׁשכַ ְב ִּתי ,וְ ִה ְת ַה ַּפכְ ִּתי ׁשּוב וָ ׁשּוב
ַּב ִּמ ָּטהַ ,ה ֲח ָתְך ָּברֹאׁש ִה ְת ִחיל לִ כְ אֹב .צִ לְ צַ לְ ִּתי
לָ ָאחֹותֲ ,א ָבל ִהיא ֹלא ָּב ָאהָ ,אז ֶה ְחלַ ְט ִּתי לָ צֵ את
אתי ֶאל
אֹותּה .נָ ַעלְ ִּתי ֶאת נַ ֲעלֵ י ַה ַּביִ ת ,וְ יָ צָ ִ
ּולְ ַח ֵּפׂש ָ
אתי ֶאת נֵ ָח ִמי
ַה ִּמ ְס ְּדרֹון ָה ָארֹוְך ֶׁשל ַה ַּמ ְחלָ ָקהָ .מצָ ִ
ַּב ֶּפ ַתח ֶׁשל ַא ַחד ַה ֲח ָד ִרים ,וְ ִהיא נָ ְתנָ ה לִ י ּכַ ּדּור נֶ גֶ ד
הּודית"ִ ,היא ָא ְמ ָרה,
ּכְ ֵא ִבים" .עֹוד ְמ ַעט זֶ ה יַ ְׁש ִּפ ַיע ,יְ ִ
ּתֹוב ִבי ְקצָ ת ֵּבינְ ַתיִ ם ַעד ֶׁש ַהּכְ ֵאב יַ ֲעבֹר?"
"אּולַ י ִּת ְס ְ
אתי ֶאת ַעצְ ִמי
ּומצָ ִ
זֶ ה ָהיָ ה נִ ְׁש ָמע לִ י ַר ְעיֹון טֹובָ ,
צֹוע ֶדת לְ א ֶֹרְך ַה ִּמ ְס ְּדרֹון.
ֶ
אתי ֵמ ַה ֶח ֶדר ,וְ לַ ְמרֹות
ֵמ ָאז ֶׁש ִהּגַ ְע ִּתי לְ פֹה ְּבק ִֹׁשי יָ צָ ִ
יתי
ֶׁשּיָ כֹלְ ִּתי לַ ְחׁשֹב ַעל ַה ְר ֵּבה ְמקֹומֹות ֲא ֵח ִרים ֶׁש ָהיִ ִ
יבה ַהֹּלא
יפה לִ ְהיֹות ָּב ֶהםִ ,ה ְס ַּת ְק ַרנְ ִּתי ֵמ ַה ְּס ִב ָ
ַמ ֲע ִד ָ
ֻמּכֶ ֶרתִ .מ ְּׁשנֵ י ַהּצְ ָד ִדים ֶׁשל ַה ְּפרֹוזְ ּדֹור ָהיּו ֲח ָד ִרים
גּוריםִ ,עם ּכְ תֹובֹות
ּוס ִ
תּוחים ְ
ְק ַטּנִ ים ּוגְ דֹולִ יםְּ ,פ ִ
ַמלְ ִחיצֹות ּכְ מֹו "זְ ִהירּות! ְק ִרינָ ה!" אֹו ַמצְ ִחיקֹות
ּכְ מֹו "נָ א לְ ַה ְחזִ יר ֶאת ָהאֹוגְ ִרים לַ ָּמקֹום" .אֹוגְ ִרים?!
אֹוס ִפים ָּב ֶהם ֶאת
יתי ֶׁש ַה ַּׂש ִּקים ֶׁש ְ
(א ַחר ּכָ ְך ּגִ ּלִ ִ
ַ
יסה ַה ְּמלֻ כְ לֶ כֶ ת נִ ְק ָר ִאים אֹוגְ ִריםִ .)...הּגַ ְע ִּתי
ַהּכְ ִב ָ
לַ ַּמ ֲעלִ ית וְ ֶה ְחלַ ְט ִּתי ֶׁשּזֹאת ִהזְ ַּד ְּמנּות לַ ְחקֹר ֶאת
ְׁש ָאר ַה ְּמקֹומֹות ְּב ֵבית ַהחֹולִ ים ,וְ ֹלא ַרק ֶאת
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ימה ,וְ לָ ַחצְ ִּתי ַעל
ַה ַּמ ְחלָ ָקה ֶׁשּלִ י .נִ כְ נַ ְס ִּתי ְּפנִ ָ
ּתֹורים.
ַא ַחד ַהּכַ ְפ ִ
אתי ֶאת ַעצְ ִמי
ּכְ ֶׁש ַה ַּמ ֲעלִ ית נִ ְפ ְּת ָחהָ ,מצָ ִ
יתי ִמּיָ ד ֶׁשֹּלא ִהּגַ ְע ִּתי
ְּב ִמ ְס ְּדרֹון ֵּדי ָחׁשּוְךָ .ר ִא ִ
לְ ַא ַחת ַה ַּמ ְחלָ קֹות ֹ -לא ָהיּו ֲח ָד ִרים ִעם ִמּטֹות
ֶׁשל חֹולִ ים ,וְ גַ ם ֹלא ֶּדלְ ֵּפק ֶׁשל ֲא ָחיֹותָ .היָ ה
יֹותר ֶׁש ִהּגַ ְע ִּתי לְ ֵאזֹור ַמ ְח ַסן ַהּצִ ּיּוד
נִ ְר ֶאה לִ י ֵ
ֶׁשל ֵּבית ַהחֹולִ יםֹ .לא ָהיָ ה ָׁשם ַאף ֶא ָחד,
ָמה ֶׁש ָהיָ ה ֶהגְ יֹונִ י ְּב ָׁש ָעה ּכָ זֹאת ַּבּלַ יְ לָ ה .מּולִ י
יסה",
"ח ַדר ּכְ ִב ָ
ָהיָ ה ֶּפ ַתח ֶׁש ָהיָ ה ּכָ תּוב ָעלָ יו ֲ
יתי ַמ ֶּׁשהּו ַמגְ נִ יבּ :כָ ל
ימה ּגִ ּלִ ִ
ּוכְ ֶׁש ֵהצַ צְ ִּתי ְּפנִ ָ
ַה ִּת ְק ָרה ָהיְ ָתה ְמלֵ ָאה ְּפ ָת ִחים ֲעגֻ ּלִ יםּ ,כְ מֹו
ְּפ ָת ִחים ֶׁשל ִמנְ ָהרֹות ,וַ ֲע ֵרמֹות ּגְ דֹולֹות ֶׁשל
ְּבגָ ִדים ִמּלְ אּו ֶאת ָה ִרצְ ָּפהָ .אהֵ ,ה ַבנְ ִּתי! לְ כָ אן
יסה ַה ְּמלֻ כְ לֶ כֶ ת ִמּכָ ל ֵּבית ַהחֹולִ ים!
ַמּגִ ָיעה ַהּכְ ִב ָ
זֹור ִקים
ְּבכָ ל ַמ ְחלָ ָקה יֵ ׁש חֹר ָּב ִרצְ ָּפה ֶׁשּלְ ָׁשם ְ
יסה ,וְ ִהיא ִמ ְתּגַ ּלֶ ֶׁשת יָ ָׁשר לְ כָ אן!
ֶאת ַהּכְ ִב ָ
ִּפ ַה ְק ִּתי ִּפהּוק ֲענָ קַ .ה ִּטּיּול ַהּלֵ ילִ י ַהּזֶ ה ּכְ ָבר
ִה ְס ִּפיק לִ י ,וְ חּוץ ִמּזֶ הֹ ,לא ָהיָ ה ּכָ ל ּכָ ְך נָ ִעים
לִ ְהיֹות ַּב ָּמקֹום ָה ָא ֵפל ַהּזֶ ה ְּבלִ י ֲאנָ ִׁשים...
חֹורי
יתי לְ ֵע ֶבר ַה ַּמ ֲעלִ ית ּכְ ֶׁש ֵּמ ֲא ַ
ּופנִ ִ
ּתֹוב ְב ִּתי ָ
ִה ְס ַ
ִּפ ְתאֹום נִ ְׁש ַמע ּבּום ָק ָטן" .אֹוי!" ָׁש ַמ ְע ִּתי קֹול
ּתֹוב ְב ִּתי לִ ְראֹות ַמה ָּק ָרהֹ ,לא
ְמב ָֹהלּ ,וכְ ֶׁש ִה ְס ַ
ֶה ֱא ַמנְ ִּתי לְ ַמ ְר ֵאה ֵעינַ י.
המשך בגיליון הבא

מטיילים!
פינת הטיולים שלנו

פארק הסלעים
'שביל היערונים' שהופך ל'שביל הממותות'
מסתיים בקבוצה של סלעי ענק ,שעיצב הטבע
בכישרון ובדמיון רב .זהו מסוג המקומות בהם גם
העירוני המצוי עומד נדהם מול מעשה הבריאה
ושואל עצמו כיצד נוצרו כל אלה?
אז איך מגיעים?
יש דרך גישה נוחה יחסית מצפון דרך הכפר סמיע,
אבל אנחנו הגענו (בעקבות הווייז) מדרום .נסענו
בכביש  854מכרמיאל לכיוון מעלות .כ 14-ק"מ
אחרי היציאה מכרמיאל פנינו ימינה ,עם השילוט
לכפר הדרוזי כיסרא ,כ 800-מטר לאחר הפנייה
פונים שמאלה לכביש מתפתל .בסופו פונים ימינה.
נוסעים כ 100-מטר בסמטה הצרה ובצומת הראשון
שמאלה .נוסעים עד לכיכר שבו ניצב פסל של
לוחם וסוסו .בכיכר פונים שמאלה אל השכונות
החדשות .לאחר כ 500-מטר פונים שמאלה עם
השילוט לפארק הסלעים .נוסעים כ 700-מטר ,ולפני
קצה הכפר פונים ימינה ,נוסעים כ 50-מטר ועוצרים
את הרכב בצד.

___________________

באדיבות אתר מורשת הגליל
www.moreshetgalil.co.il
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מידה בפרשה

הרב יורם אליהו

אֹותנּו?
לָ ָּמה ה' ְמנַ ֶּסה ָ
יבים!
ָׁשלֹום ַרב יְ לָ ִדים ֲח ִב ִ
ְּב ָפ ָר ָׁש ֵתנּו ה' ַמזְ ּכִ יר לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ֲהלִ יכָ ה
ּומ ְס ִּביר לָ ֶהם ֶׁשּזֶ ה ָהיָ ה נִ ָּסיֹון
ַה ָּק ָׁשה ַּב ִּמ ְד ָּבר ַ
שמֹר
ֶׁש ַּמ ְּט ָרתֹו "לָ ַד ַעת ֶאת ֲא ֶׁשר ִּבלְ ָב ְבָך ֲה ִת ְ ׁ

ִמ ְצו ָֹתיו ִאם ֹלא".
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת ּכָ אן ֶׁש ַּמ ְּט ַרת ַהּנִ ָּסיֹון ,לִ ְראֹות
ַה ָ
ַעד ּכַ ָּמה ֲחזָ ָקה ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשּלָ נּו ַּבה' ,וְ ַעד ּכַ ָּמה
ֲאנַ ְחנּו ְמ ֻסּגָ לִ ים לְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצו ָֹתיו ּגַ ם ְּב ַמ ָּצ ִבים
ָק ִׁשים וְ ֹלא ְרגִ ילִ יםֲ .חכָ ֵמינּו ְמלַ ְּמ ִדים ֶׁשּיֵ ׁש עֹוד
ַמ ָּט ָרה ַּבּנִ ָּסיֹון וְ ֵה ִביאּו ַעלּ-כָ ְך ָמ ָׁשל.
רֹוצה
ֶ
ָמ ָׁשל לְ ָא ָדם ֶׁשּמֹוכֵ ר ִּפ ְׁש ָּתן ּוכְ ֶׁשהּוא
ּובכָ ְך הּוא
יח ֶאת ַה ִּפ ְׁש ָּתן הּוא ַמּכֶ ה ָעלָ יו ְ
לְ ַה ְׁש ִּב ַ

מֹוציא
ִ
ִמ ְׁש ַּת ֵּב ַח .לִ ְּמדּו ַּבּזֶ ה ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ַהּנִ ָּסיֹון
ּפֹוטנְ ְציָ אל.
טֹובים ֶׁש ְּטמּונִ ים ָּבנּו ַּב ֶ
לַ ּפ ַֹעל ּכֹחֹות ִ
מֹודד ִעם נִ ָּסיֹוןִ ,עם ק ִֹׁשיְּ ,פ ָר ִטי
ַהּצ ֶֹרְך לְ ִה ְת ֵ
אֹותנּו
יח ָ
אֹו ּכְ לָ לִ יִ ,מ ְׁש ַּפ ְח ִּתי אֹו ֶח ְב ָר ִתיַ ,מכְ ִר ַ
לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ,לְ ִה ְת ַא ֵּמץ ,לְ ָה ִבין ּולְ ִה ְתּגַ ֵּברּ .כַ ֲא ֶׁשר
יחים ְּבכָ ְך ָאנּו ְׂש ֵמ ִחים ַּבּכֹחֹות ֶׁש ִה ְתּגַ ּלּו
ָאנּו ַמ ְצלִ ִ
יֹותר
קֹומהֶׁ ,ש ֲאנַ ְחנּו ֵ
ָ
יׁשים ֶׁש ָעלִ ינּו
ּומ ְרּגִ ִ
ָּבנּו ַ
טֹוביםָ .א ְמנָ ם ָאנּו ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּבכָ ל יֹום
ְׁשלֵ ִמים וְ ִ
יאנּו לִ ֵידי נִ ָּסיֹון'ֲ ,א ָבל ִאם ָּבא לְ ָפנֵ ינּו
'וְ ַאל ְּת ִב ֵ
נֹודה
ּובסֹופֹו ֶ
יח לַ ֲעמֹד ּבֹוְ ,
נִ ָּסיֹון ,נִ ְׁש ַּת ֵּדל לְ ַה ְצלִ ַ
לַ ה' ַעל ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה ֶׁש ָרכַ ְׁשנּו ִּבזְ כּות
ָה ֲע ִמ ָידה ַּבּנִ ָּסיֹון.

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

לימוד בים
ש :האם אפשר ללמוד משניות על
שפת הים בלי כיפה?
ת :במחשבה ,ולא יוציא בפיו
(שו"ת מהרש"ל עב .שו"ת
שאילת שלמה ג רעד).

צמיד עם פסוק
ש :מותר להיכנס לשירותים
עם צמיד בו כתוב "אם אשכחך
ירושלים" וכו'?
ת :צריך כיסוי .בכלל ,כל הדורות ,גם
גדולי ישראל לא נהגו כן (עי' שו"ת
ציץ אליעזר טז ל).

במבה
ש :מה מברכים על במבה?
ת :שהכל ,ולא "האדמה" כמו תירס,
מכיוון שנשתנתה לגמרי צורת

מּוסר ַה ְׂשּכֵ ל
ַ

טֹובה
ַהּכֹל לְ ָ

ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ָא ָדם ֶא ָחד ֶׁשּזָ כָ ה וְ ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלַ .ה ְּב ָעיָ ה
ֶׁשּלֹו ָהיְ ָתה ֶׁשהּוא ָהיָ ה ּכְ ָבר ֵּדי ְמ ֻבּגָ רּ ,ולְ צַ ֲערֹו הּוא ֹלא
יתי
יָ ַדע לִ ְקרֹא וְ לִ כְ ּתֹב ּכְ לָ לָ .ה ִאיׁש ִה ְת ִחיל לִ ְדאֹגִ :הּנֵ ה ָעלִ ִ
לָ ָא ֶרץֲ ,א ָבל ּכֵ יצַ ד ֶא ְד ַאג לְ ַפ ְרנָ ָס ִתי? ִמי יִ ְרצֶ ה לְ ַה ֲע ִסיק
יֹוד ַע ִּבכְ לָ ל לִ ְקרֹא וְ לִ כְ ּתֹב?
עֹובד ֶׁש ֲא ִפּלּו ֵאינֹו ֵ
ֵ
ּכָ ְך ָח ַׁשב ָה ִאיׁש ,וְ ִה ְת ַעּצֵ ב ְמאֹד ֶאל לִ ּבֹו.
עֹור ָרה
ּסֹודּיִ ים ִּב ְמ ִדינַ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְת ְ
ְּב ֶא ָחד ֵמ ַה ְּמקֹומֹות ַה ִ
לְ ֶפ ַתע ְּב ָעיָ הָ :היָ ה צ ֶֹרְך לְ ַה ְׁש ִמיד ִמ ְס ָמכִ ים ַר ִּביםַ ,אְך ֹלא
עֹובד ֶׁשּנִ ַּתן לִ ְסמְֹך ָעלָ יוֶׁ ,שּיַ ְת ִאים לַ ַּת ְפ ִקיד ֶׁשל
נִ ְמצָ א ֵ
ּדּוע? ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ַּב ִּמ ְס ָמכִ ים ָהיָ ה
ַה ְׁש ָמ ַדת ַה ִּמ ְס ָמכִ יםַ .מ ַ

התירס ,וכן הוא נעשה מקמח תירס
(מ"ב ר"ח ס"ק לח .שו"ת שאילת
שלמה א קח .וכן נפסק בס' וזאת
הרכה  .389ויש מחלוקת בין בני
הגר"ע יוסף מה דעתו בעניין).

טעם חזיר
ש :האם מותר לאכול תבלין כשר
בטעם חזיר?
ת :כן .כמו מוח שיבוטא (כדברי
ילתא" :כל דאסר לן רחמנא שרא
לן כוותיה" ,כלומר כל מה שהתורה
אסרה ,התירה כמותו .חולין קט ב).

יׁשהּו
ֵמ ָידע ַרב ֶׁש ָהיָ ה ָחסּוי וְ ָרגִ יׁש ְמאֹד ,וְ ָהיָ ה ָאסּור ֶׁש ִּמ ֶ
יִ ְק ָרא אֹותֹו.
לְ ֶפ ַתע ָעלָ ה ַר ְעיֹון ְּבמֹוחֹו ֶׁשל ֶא ָחד ֵמ ָה ֲאנָ ִׁשיםֲ :אנִ י ַמּכִ יר
יסת
יֹוד ַע ּכְ לָ ל לִ ְקרֹא! הּוא יּוכַ ל לַ ֲעבֹד ִּבגְ ִר ַ
ָא ָדם ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ַה ִּמ ְס ָמכִ ים וְ ַה ְׁש ָמ ָד ָתם ,לְ ֹלא ּכָ ל ֲח ָׁשׁש ֶׁשּיִ ְק ָרא ָמה
ֶׁשּכָ תּוב ָּב ֶהם!
ּמּובן ,הּוא ִּד ֵּבר ַעל ָה ִאיׁש ֶׁש ָעלָ יו ִס ַּפ ְרנּו .וְ כָ ְך ָהיָ הָ .ה ִאיׁש
ּכַ ָ
ַהּזֶ ה ֶׁשֹּלא יָ ַדע לִ ְקרֹא וְ כָ ל ּכָ ְך ָח ַׁשׁש ִמּכָ ְךִ ,ק ֵּבל לְ ַבּסֹוף
ימה ְּב ִדּיּוק ִּב ְׁש ִבילֹו ,וְ כָ ְך ָהיְ ָתה לֹו ַּפ ְרנָ ָסה.
בֹודה ֶׁש ִה ְת ִא ָ
ֲע ָ
ֹלא ָּת ִמיד ֲאנַ ְחנּו ְמ ִבינִ ים ֶאת ַּד ְרכֵ י ה'ַ ,אְך ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות
ֶא ְפ ָׁשר לִ ְראֹות ֶׁש ַּדוְ ָקא ָּד ָבר ֶׁש ָח ַׁש ְבנּו ֶׁשהּוא לְ ָר ָעה,
טֹובה!
ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁשהּוא ַרק לְ ָ

6

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
מה מרמזת המילה 'עקב' לפי רש"י?

 .1לְ
 .2כיצד מרגיעה התורה או

תנו שלא נחשוש מהעמים שבארץ?

ׁש ֶרץ ישלח ה' כדי לפגוע באויבינו?
 .3איזה ֶ
שה לומדים את מצוות ברכת המזון?
 .4מאיזה פסוק בפר
שראל לארץ מצרים מוזכר בפרשה?
 .5איזה הבדל בין ארץ י
שייה מ'קריאת שמע' כתובה בפרשה?
 .6איזו פר
חומר עשה משה את ארון הברית?
 .7מאיזה

חידה 1
חידה 2

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

על מה "יִ ְחיֶ ה ָה ָא ָדם"?

מֹוס ָרה ָׁשם ֵמת ַא ֲהרֹן" (י ,ו)
"ּובנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל נָ ְסעּו ִמ ְּב ֵארֹת ְּבנֵ י יַ ֲע ָקן ֵ
ְ
והרי אהרון מת בהֹֹר ההר? העזרו ברש"י ִומצאו תשובה לשאלה!

meirkids.co.il
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מילים מבולבלות
ִמצאו את המילים מתוך "שלישי" של הפרשה
שימו לב! יש ביטויים שמורכבים מכמה מילים!

בצק כדת
__________

קצה פת
__________

יונת אף
__________

מי ארבע
__________

שיחתך
__________

אשמתם
__________

הנה רם
__________

בריתה
__________

לעג
__________

מחפשים משחק מאתגר לחופש?

סנאפ סירקיטס משחקי אלקטרוניקה

שניידר שירות ושיווק snapcircuits.co.il
meirkids.co.il
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לפרשת עקב

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

