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פרשת כי תצא ה'תשע"ח

לַ ֲעזֹור לַ ֲח ֵב ִרים ֶּב ֱא ֶמת!
יֹוד ִעים ַמ ִהי ִר ִּבית? ִאם
יְ לָ ִדיםַ ,א ֶּתם ְ
יׁשהּו ַמלְ וֶ ה לֶ ָח ֵבר ֶׁשּלֹו ְסכּום ּכֶ ֶסף,
ִמ ֶ
ֶה ָח ֵבר ֶׁשּלֹו ַחּיָ ב לְ ַה ְחזִ יר לֹו ֶאת ַהּכֶ ֶסף
זֹוהי ַהלְ וָ ָאהֲ .א ָבל ָאסּור לֹו
ַא ַחר ּכָ ְךִ .
יֹותר ִמ ַּמה ֶּׁשהּוא ִק ֵּבל ,וְ ִאם
לְ ַה ְחזִ יר ֵ
יֹותר ,הּוא ע ֵֹובר ַעל ִאּסּור
הּוא יַ ְחזִ יר ֵ
ִר ִּבית.
ָמהֲ ,א ִפּלּו ִאם הּוא ַמ ְסּכִ ים וְ ר ֶֹוצה
יֹותר?!
לְ ַה ְחזִ יר ֵ
יֹותר ּכֶ ֶסף ִמ ָּמה
ּכֵ ן! ָאסּור לְ ַה ְחזִ יר ֵ
ֶׁש ִּק ַּבלְ ָּת.
אֹוס ֶרת ֶאת ַה ִר ִּבית? ֲא ִפּלּו
ּתֹורה ֶ
ַמּד ַּוע ַה ָ
יֹותר ּכֶ ֶסף?
ּכְ ֶׁש ַהֹּלוֶ ה ַמ ְסּכִ ים לְ ַה ְחזִ יר ֵ
ּבֹואּו וְ ִת ְׁש ְמעּו.

זֹוהי
לְ ַהלְ וֹות ּכֶ ֶסף לֶ ָח ֵבר ֶׁש ָּצ ִריְךִ ,
ּנֹותן
ִמ ְצוָ ה ּגְ דֹולָ ה ְמאֹד ְמאֹדִ .מי ֶׁש ֵ
לְ נִזְ ָקק ּכֶ ֶסף ְּב ַהלְ וָ ָאהְ ,מ ַקּיֵ ם ִמ ְצוָ ה
יֹותר ִמ ְּצ ָד ָקה!
ּגְ דֹולָ ה ֵ
יֹותר
ֲא ָבל ִאם ֲאנַ ְחנּו ְמ ַק ְּבלִ ים ַּב ֲחזָ ָרה ֵ
ּכֶ ֶסף ִמ ָּמה ֶׁשּנָ ַתּנּוָ ,אז ָּב ֶע ֶצם ֶה ָח ֵבר
ּתֹורה ֹלא ר ָֹוצה
ֶׁשּלָ נּו ִה ְפ ִסיד ּכֶ ֶסף! ַה ָ
ֶׁשּנִ גְ רֹם ֶה ְפ ֵסד לֶ ָח ֵבר ֶׁשּלָ נּו ,וְ לָ כֵ ן ִהיא
אֹוס ֶרת ֶאת ַה ִר ִּבית.
ֶ
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ּכָ כָ ה נּוכַ ל לַ ֲעזֹר לַ ֲח ֵב ֵרינּו ֶּב ֱא ֶמת,
וְ נַ ְר ֶּבה ָׁשלֹום וְ ַא ֲה ָבה ְּבתֹוכֵ נּו.
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום!

לרכישת מנוי התקשרו 02-6461323 :או באתר ערוץ מאיר לילדים

ערוץ מאיר

לילדים
1

תעלומה

בחדר הכביסה
סיפור בהמשכים מאת אסתי רמתי

ֶּפ ֶרק ד

"אנִ י רֹוצָ ה לְ ַה ְראֹות לָ ְך
יבי!" ָא ַמ ְר ִּתי לָ ּהֲ .
"ּת ְק ִׁש ִ
ַ
אתי ֵמ ַהּכִ יס ֶׁשּלִ י ֶאת ַה ֶּטלֶ פֹון ַהּנַ ּיָ ד,
ַמ ֶּׁשהּו" .הֹוצֵ ִ
ּלּומים ֶׁשּצִ ּלַ ְמ ִּתי ַּב ִּטּיּול ַהּכִ ָּת ִתי
ּופ ַת ְח ִּתי ֶאת ַהּצִ ִ
ָ
ירּוׁשלַ יִ ם .לַ ְמרֹות ֶׁש ָהיְ ָתה נִ ְס ֶע ֶרת ,רּות ִה ְתּבֹונְ נָ ה
ִּב ָ
"ּבּזְ ַמן ֶׁשּלִ י,
רּוׁשלַ יִ ם" ָא ַמ ְר ִּתי לָ ּהַ .
ַּב ְּתמּונֹות" .זֹאת יְ ָ
ּומלֵ ָאה אֹורֹות,
רּוׁשלַ יִ ם ְּבנּויָ ה ְ
ַהּזְ ַמן ֶׁש ִּב ַּק ְר ְּת ּבֹו .יְ ָ
ימים ,וִ ילָ ִדים ֶׁש ְּמ ַׂש ֲח ִקים
ּובנְ יָ נִ ים ַמ ְד ִה ִ
וַ ֲאנָ ִׁשיםִ ,
רֹואה ֶאת ַה ֻח ְר ָּבן,
יֹוד ַעת ֶׁש ַעכְ ָׁשו ַא ְּת ָ
ָּב ְרחֹובֲ ...אנִ י ַ
ֲא ָבל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל יַ ֲחזֹר וְ עֹוד ֵאיְך לְ ַא ְד ָמתֹו! ַא ְּת ָר ִאית
ֶאת זֶ ה ְּב ַעצְ ֵמְך!"

לָ ָּמה זֶ ה ָחׁשּוב ֶׁש ַהּיֹום ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב?! אֹוהֹוּ ,כַ ָּמה
ֶׁשּזֶ ה ָחׁשּובֲ ...א ָבל ֹלא יָ ַד ְע ִּתי ֵאיְך ֲאנִ י יְ כֹולָ ה לְ ַהּגִ יד
ּנֹורא ַהּזֶ הֵּ ,בית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָאמּור לְ ֵה ָח ֵרב!
לָ ּה ֶׁש ַּבּיֹום ַה ָ
לְ ַס ֵּפר? ֹלא לְ ַס ֵּפר?

"ּ...ורחֹובֹות ָה ִעיר יִ ַּמּלְ אּו יְ לָ ִדים וִ ילָ דֹותְ ,מ ַׂש ֲח ִקים
ְ
יהִ ,"...מלְ ְמלָ ה רּותּ" ,כָ ְך ִא ִּמי ִס ְּפ ָרה
חֹובֹות ָ
ֶ
ִּב ְר
הּודיתֵ ,איְך נִ ְר ֶאה
ֶׁש ָא ַמר ַהּנָ ִביא זְ כַ ְריָ הִ .א ְמ ִרי לִ י יְ ִ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֶׁשּלָ כֶ ם?"

יתי צְ ִריכָ ה לְ ִה ְתלַ ֵּבט זְ ַמן ַרבּ ,כִ י ַהּצְ ָעקֹות
ֲא ָבל ֹלא ָהיִ ִ
וְ קֹולֹות ַה ִּמלְ ָח ָמה ֶׁשּנִ ְׁש ְמעּו ָּב ֶר ַקע ָהלְ כּו וְ ִה ְתּגַ ְּברּו,
יח ֶׁשל ָע ָׁשןִ .ה ַּב ְטנּו לְ ֵע ֶבר ֵּבית
ּולְ ֶפ ַתע ֵה ַר ְחנּו ֵר ַ
ּופלְ ָטה
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ רּות ָּפ ְת ָחה זּוג ֵעינַ יִ ם ּגְ דֹולֹות ָ
"ה ִּמ ְק ָּדׁש! ַה ִּמ ְק ָּדׁש נִ ְׂש ָרף!!!"
נֹור ִאיתַ .
צְ ָע ָקה ָ
"איְך זֶ ה יָ כֹול
יה וְ גַ ם ֵמ ֵעינַ יֵ .
ְּד ָמעֹות זָ לְ גּו ֵמ ֵעינֶ ָ
"איְך יָ כֹול ַה ִּמ ְק ָּדׁש לַ ֲעלֹות
לִ ְהיֹותִ "?...היא לָ ֲח ָׁשה ֵ
רּוׁשלַ יִ ם יְ כֹולָ ה לְ ֵה ָח ֵרב?! זֶ הּו ֵּבית ה'!
ָּב ֵאׁש?! ֵאיְך יְ ָ
אֹותנּו לַ ּגָ לּות ּכְ ִפי ֶׁש ָא ְמרּו,
רֹומ ִאים יִ ְקחּו ָ
וְ ַעכְ ָׁשו ָה ָ
וְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא יַ ֲחזֹר לְ עֹולָ ם לְ ַא ְד ָמתֹו!"

"ה ֱא ֶמת ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא
"אההממּ ,"...גִ ְמּגַ ְמ ִּתיָ ,
טּוחה ֶׁשּגַ ם זֶ ה
נִ ְבנָ הֲ ...א ָבל ֲאנַ ְחנּו ְמ ַחּכִ ים לֹו! ֲאנִ י ְּב ָ
יׁשהּו".
יִ ְק ֶרה ָמ ַת ֶ
ּופ ְתאֹום ָהיָ ה לִ י ַר ְעיֹון" .רּות! ּבֹואי ַּת ְחזְ ִרי ִא ִּתי
ִ
לֶ ָע ִתיד! ִּת ְק ְּפצִ י יַ ַחד ִא ִּתי לַ ּבֹור ,וְ תּוכְ לִ י לִ ְהיֹות ִא ִּתי
בתשע"ח! ּכָ כָ ה ֹלא ֵּתצְ ִאי לַ ּגָ לּות!"
לְ ֶרגַ ע רּות נִ ְר ֲא ָתה נִ לְ ֶה ֶבתַ ,אְך ָאז ִהיא נִ ְענְ ָעה
הּודיתּ ,כָ אן
ֹאׁשּה ְּב ֶעצֶ ב ִמּצַ ד לְ צַ דֹ" .לא ,יְ ִ
ְּבר ָ
ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ,וְ ֵאינֶ ּנִ י רֹוצָ ה לְ ִה ָּפ ֵרד ֵמ ֶהםִ ...אם ָאבֹוא
קּופ ֵתְךּ ,גַ ם זֹו ִּת ְהיֶ ה ּגָ לּות ִּב ְׁש ִבילִ יֲ ...אנַ ֶּסה
לְ ַבד לִ ְת ָ
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יתי .נָ ַת ְּת לִ י נֶ ָח ָמה ּגְ דֹולָ ה ַּב ֶּמה
לַ ֲחזֹר לְ ֵב ִ
ֶׁש ִּס ַּפ ְר ְּת לִ י וְ ֶה ְר ֵאית לִ י! וְ ַעכְ ָׁשו לְ כִ י ,לִ ְפנֵ י
רֹומ ִאים"...
אֹותְך ָה ָ
ֶׁשּיִ ְת ְּפסּו ָ
ִח ַּב ְק ִּתי ֶאת רּות ָחזָ ק ,וְ ִהיא יָ צְ ָאה ְּב ִריצָ ה
יה
ְקלִ ילָ ה לְ ֵע ֶבר ְקבּוצַ ת ַה ָּב ִּתיםָ .ע ַק ְב ִּתי ַא ֲח ֶר ָ
יח לְ ִה ָּפגֵ ׁש
ְּב ַמ ָּב ִטיִ ,מ ְת ַּפּלֶ לֶ ת ִמּכָ ל ַהּלֵ ב ֶׁש ַּתצְ לִ ַ
קּופה
הֹורים ֶׁשּלָ ּה וְ ֶׁשּכֻ ּלָ ם יִ ְׂש ְרדּו ֶאת ַה ְּת ָ
ִעם ַה ִ
ּנֹור ִאית ַהּזֹאתּ ...כְ ֶׁש ִהיא נֶ ֶעלְ ָמה ֵמ ָה ַעיִ ן,
ַה ָ
ָחזַ ְר ִּתי ְּבלֵ ב ּכָ ֵבד ֶאל ַהּבֹורִ ,ה ְתיַ ַּׁש ְב ִּתי ְּב ָקצֶ הּו,
ימהַ .רק ֶׁש ַה ַּמ ֲע ָבר ַּבּזְ ַמן יַ ֲעבֹד
וְ ִה ְתּגַ ּלַ ְׁש ִּתי ְּפנִ ָ
קּועה ּכָ אן! ַאְך ֹלא
וְ ֹלא ֶא ְמצָ א ֶאת ַעצְ ִמי ְּת ָ
אתי
יתי צְ ִריכָ ה לִ ְדאֹגּ .תֹוְך ִמ ְס ָּפר ְׁשנִ ּיֹות ָמצָ ִ
ָהיִ ִ
נֹוח ֶתת ַעל ֲע ֵר ָמת ְּבגָ ִדים ַּב ֲח ַדר
ֶאת ַעצְ ִמי ֶ
יסהִ .ה ְתּבֹונַ נְ ִּתי ִמ ָּס ִביב וְ נָ ַׁש ְמ ִּתי לִ ְרוָ ָחה.
ַהּכְ ִב ָ
טֹוב לִ ְהיֹות ַּב ַּביִ תֲ ...א ִפּלּו ְּב ֵבית ַהחֹולִ ים...
ָחזַ ְר ִּתי לַ ֶח ֶדר וְ נִ ְׁשּכַ ְב ִּתי ַּב ִּמ ָּטהַ .הּכְ ֵא ִבים
ַּב ֶּפצַ ע ָחלְ פּוֲ ,א ָבל ַהּלֵ ב ֶׁשּלִ י ּכָ ַאבְ .מ ַענְ יֵ ן ַמה
ָּק ָרה לְ רּות ...וְ ָאז רֹונִ יֵ ,מ ַה ִּמ ָּטה לְ יָ ִדיָּ ,פ ְק ָחה
לְ ֶרגַ ע ֵעינַ יִ ם וְ ִחּיְ כָ ה ֵאלַ יֹ .לא יְ ֻא ַּמן! ִהיא ָהיְ ָתה
ּדֹומה לְ רּות ְׁש ֵּתי ִטּפֹות ַמיִ ם ,חּוץ ִמּזֶ ה ֶׁש ִהיא
ָ
ָהיְ ָתה ְקצָ ת ָּפחֹות ָרזָ הֵ ...איְך ֹלא ַׂש ְמ ִּתי לֵ ב
ימן טֹובַ .עם
ק ֶֹדם? ִחּיַ כְ ִּתי ֲחזָ ָרהְ ,מ ַקּוָ ה ֶׁשּזֶ ה ִס ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַחי...
סוף

מטיילים!
פינת הטיולים שלנו

"חורבת צונם" בצפון
המקום נקרא "חורבת צונם" ,או "חורבת צוואנה",
שפירושו :אבן צור .היא מסתתרת בתוך חורש צפוף
ועב גזע של אלון התולע ,שקרני שמש מעטות
מצליחות לחדור מבעד לתקרתו ,ולא מעט עצי ער
אציל (דפנה) נותנים מריחם לממוללים את עליהם
בהליכתם בשביל.
ובתוך היער האפל הזה מתגלים מבני-אבן מסותתת,
קבורים בחלקם באדמה ,תעלות ומאגרי מים תת
קרקעיים ,פרוזדורים ,בור מים מטוייח וחלקים של
אבני מפרכה .הכפר ,בצורתו הנוכחית ,התקיים
ושגשג כנראה בתקופה הצלבנית ,יעידו על כך צורת
הבנייה והאבן .המקום שימש גם למגורים בתקופה
הממלוכית ,אבל צורתו הבסיסית נותרה כשהייתה...
אז איך מגיעים?
א .מצומת אבן מנחם על כביש  899יורדים דרומה
בדרך אספלט  1300מטר ,פונים ימינה לדרך כורכר
לבנה 1200 ,מטר ומגיעים לחוות בקר .מחנים את
הרכב וממש מול החווה מעבר בגדר – לכו בשביל,
היער יבלע אתכם ואחרי  250מטר תגיעו אל
העיר האבודה.
ב .ב"ווייז" " -חורבת צונם".
באדיבות אתר מורשת הגליל
www.moreshetgalil.co.il
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מידה בפרשה

הרב יורם אליהו

ֲה ָׁש ַבת ֲא ֵב ָדה
יבים!
ָׁשלֹום ַרב לַ ּיְ לָ ִדים ַה ֲח ִב ִ
אֹותנּו ַעל ֲה ָׁש ַבת ֲא ֵב ָדהֹ" :לא
ּתֹורה ְמ ַצּוָ ה ָ
ְּב ָפ ָר ָׁש ֵתנּוַ ,ה ָ
ִת ְר ֶאה ֶאת ׁשֹור ָא ִחיָך אֹו ֶאת ֵשׂיֹו נִ ָּד ִחים וְ ִה ְת ַעּלַ ְמ ָּת
ּתֹורה
ׁיבם לְ ָא ִחיָך"ַּ .ב ֶה ְמ ֵׁשְךְ ,מ ַצּוָ ה ַה ָ
ֵמ ֶהם ָה ֵשׁב ְּת ִש ֵ
אֹומ ֶרתִ ,אם ַא ָּתה ֹלא ַמּכִ יר ֶאת ִמי ֶׁש ִא ֵּבדַ ,א ָּתה
וְ ֶ
יתָך ַעד ֶׁש ִּת ְמ ָצא ֶאת ַּב ַעל
ָצ ִריְך לָ ַק ַחת ֶאת ָה ֲא ֵב ָדה לְ ֵב ְ
א-מ ִצ ָיעא ָּדנִ ים ְּב ַה ְר ָח ָבה
ָה ֲא ֵב ָדהֲ .חכָ ֵמינּו ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ָּב ָב ְ
יצד ְמ ַקּיְ ִמים ִמ ְצוָ ה זֹו ּכָ ָראּויִּ .בזְ ַמן ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש
ּכֵ ַ
ּטֹוען'
ירּוׁשלַ יִ ם ֶא ֶבן ֶׁשּנִ ְק ְר ָאה ֶ'א ֶבן ַה ֵ
ָהיָ ה ַקּיָ ם ָהיְ ָתה ִּב ָ
ּומכְ ִריזִ ים ַעל
ּמֹוצ ִאים ַ
ּולְ ָׁשם ָהיּו ָּב ִאים ַּב ֲעלֵ י ָה ֲא ֵבדֹות וְ ַה ְ
לֹוׁשה ְרגָ לִ ים ָהיָ ה
הּודה ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁש ָ
ֲא ֵב ָד ָתם .לְ ַד ַעת ַר ִּבי יְ ָ
יה
ּמֹוצא ָצ ִריְך לְ ַהּגִ ַיע ִעם ָה ֲא ֵב ָדה ֶׁש ָּמ ָצא ,לְ ַהכְ ִריז ָעלֶ ָ
ַה ֵ
ימנִ ים וְ יִ זְ ּכֶ ה ַּב ֲא ֵב ָדתֹו.
ּולְ ַקּוֹות ֶׁש ַּב ַעל ָה ֲא ֵב ָדה יִ ֵּתן ִס ָ
ּמֹוצא לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֲא ֵב ָדה .וְ יֵ ׁש
ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה ָאסּור לַ ֵ
יהן ֶׁשּיִ ְהיּו ֻמּנָ חֹות ַעד ֶׁשּיָ בֹוא ֱאלִ יָ הּו.
ֲא ֵבדֹות ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ֲעלֵ ֶ

ן-דֹוסא,
ָ
ַהּגְ ָמ ָרא ְמ ַס ֶּפ ֶרת ִסּפּור נִ ְפלָ א ַעל ר' ָחנִ ינָ א ֶּב
ֶׁש ָא ָדם ֶא ָחד ָׁשכַ ח לְ יַ ד ֵּביתֹו ַּת ְרנְ גֹולִ יםֵ .הם ִה ִּטילּו
ּוב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה הּוא
רֹוחים ְ
יצים וְ נֹולְ דּו עֹוד ֶא ְפ ִ
ֵּב ִ
אֹותם וְ ָקנָ ה
ִט ֵּפל ָּב ֶהם וְ ֹלא ָאכַ ל ֵמ ֶהםַ ,א ַחרּ-כָ ְך ָמכַ ר ָ
יהם ִעּזִ ים .יֹום ֶא ָחד ָע ָבר ָׁשם ָה ָא ָדם ֶׁש ָּׁשכַ ח ֶאת
ִּב ְד ֵמ ֶ
ן-דֹוסא נָ ַתן לֹו
ָ
יהם וְ ר' ָחנִ ינָ א ֶּב
ַה ַּת ְרנְ גֹולִ ים וְ ָׁש ַאל ֲעלֵ ֶ
לֹומ ִדים ֵמ ַה ִּמּלָ ה "נִ ָּד ִחים" ֶׁש ַּדוְ ָקא
ֶאת ָה ִעּזִ יםֲ .חכָ ֵמינּו ְ
טֹועה ְּב ַד ְרּכָ ּה
רֹואה ֶׁש ַה ְּב ֵה ָמה ָר ָצה וְ נִ ְר ֵאית ָ
ִאם ַא ָּתה ֶ
תּומּה ַּב ֶּד ֶרְך,
רֹועה לְ ָ
ָאז זֶ ה נִ ְק ָרא ֲא ֵב ָדהֲ ,א ָבל ִאם ִהיא ָ
רֹואים
ֵאין זֹו ֲא ֵב ָדה וְ ָאסּור לָ גַ ַעת ָּבּה .לִ ְפ ָע ִמים ָאנּו ִ
ימנִ ים,
בּורים ֶׁשּזֹו ֲא ֵב ָדה וְ ֵאין ָּבּה ִס ָ
ּוס ִ
ֵח ֶפץ ּכָ לְ ֶׁשהּו ְ
וְ ַה ְּב ָעלִ ים וַ ַּדאי ִה ְתיָ ֲאׁשּו ִמ ֶּמּנָ ה ָאז ֶא ְפ ָׁשר לְ ַק ְח ָּתּה.
ִמּכָ ל ַמה ֶּׁשּנֶ ֱא ַמר נִ לְ ַמדֶׁ ,שֹּלא ּכָ ל ָּד ָבר נֶ ְח ַׁשב ֲא ֵב ָדה
אֹותם.
ָ
וְ יֵ ׁש ְּד ָב ִרים ֶׁש ָאסּור ּכְ לָ ל לָ גַ ַעת ָּב ֶהם וְ לָ ַק ַחת
וְ כַ ֲא ֶׁשר ָמ ָצאנּו ָּד ָבר ֶׁש ָּברּור ֶׁשּזֹו ֲא ֵב ָדהָ ,עלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות
ּכָ ל ַמ ֲא ָמץ לְ ַהכְ ִריז ּולְ ַפ ְר ֵסם ְּבכָ ל ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ֶׁשּיֵ ׁש ּכַ ּיֹום
יה.
וְ לִ ְדאֹג ֶׁש ָאכֵ ן ָה ֲא ֵב ָדה ָּתׁשּוב לִ ְב ָעלֶ ָ

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

חידות בציורים
מקומות
בירושלים
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כבוד הרב
שו"ת עם הרב שלמה אבינר

שמירת מקום באוטובוס
ש :האם אני יכול לתפוס מקום
באוטובוס גם בשביל חבר שיגיע?
ת :בתנאי שיש מקומות פנויים
לאחרים .התופס לבעל חוב במקום
שחב לאחרים( .גיטין יא ב).

עור שחור
ש :אני אתיופי .למדתי שלבני שבט
דן היה עור שחור ,אבל האם היו גם
ַתּנָ ִאים עם עור שחור?
ת :כן .רבי יהושע בן חנניה היה עורו
שחור (נדרים נ ב .רא"ש ד"ה בבלי).
גם האמורא שמואל היה שחור עור.
(נדרים שם .ועיין משנה נגעים ב ב
שהצבע שלנו הוא אשכרוע ,כלומר
עץ שיטה).
סרטים מצוירים
ש :מותר לראות סרטים מצוירים?

מּוסר ַה ְׂשּכֵ ל
ַ

ַה ַחּיִ ים ֵהם ַמ ָּתנָ ה

אּורתֹו ֶׁשל
ַה ֲח ִס ָידה ַהּצְ ִע ָירה ֻהזְ ְמנָ ה ִּב ְד ִחיפּות לִ ְמ ָ
ָה ַא ְריֵ הֶ ,מלֶ ְך ַה ַחּיֹותִ .היא ֹלא יָ ְד ָעה ַעל ָמה וְ לָ ָּמה נִ ְק ְר ָאה,
אּורתֹו.
ַאְך ִמ ֲה ָרה לְ ַמּלֵ א ַא ַחר צִ ּוּוי ַה ֶּמלֶ ְך ,וְ ִה ְתיַ ּצְ ָבה ִּב ְמ ָ
ָה ַא ְריֵ ה ָׁשכַ ב וְ גָ נַ ח ִמּכְ ֵא ִבים.
"עצֶ ם ּגְ דֹולָ ה נִ ְת ְק ָעה ִּבגְ רֹונֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְךָ .אנּו ַמ ֲא ִמינִ ים
ֶ
יאּה ְּב ֶעזְ ַרת ַה ָּמקֹור ָה ָארְֹך ֶׁשּיֵ ׁש לָ ְך!",
ֶׁש ִּביכָ לְ ְּתָך לְ הֹוצִ ָ
יֹועץ ַה ֶּמלֶ ְך לַ ֲח ִס ָידה.
ִה ְס ִּביר ֵ
ַה ֲח ִס ָידה ִמ ֲה ָרה וְ ִה ְת ָק ְר ָבה ֶאל ָה ַא ְריֵ הִּ .ב ְמ ִהירּות
ֹאׁשּה ֶאל ֹלעֹו ֶׁשל ֶמלֶ ְך ַה ַחּיֹות,
יסה ֶאת ר ָ
ּוב ְמיֻ ָּמנּות ִהכְ נִ ָ
ִ
ּוׂשמֹאלָ ה  -וְ ָה ֶעצֶ ם
ָּת ְפ ָסה ֶאת ָה ֶעצֶ םָ ,מ ְׁשכָ ה יָ ִמינָ ה ְ
נִ ְׁשלְ ָפה ַהחּוצָ ה.

ת :אם הם כשרים ,זה כדין רגיל של
ביטול זמן של הבלים.
קיפול בדף בשבת
ש :האם מותר לקפל פינת עמוד של
ספר כדי לסמן ולמצוא ,או אסור
משום תיקון כלי?
ת :אין בזה תיקון כלי ,הספר לא
מתוקן יותר עקב זה ,אלא זה אמצעי
עזר לנו (וכן פסק הגרש"ז אוירבך.
מנחת שלמה ים ח"ב סו ב – מ"צ).

ַאנְ ַחת ְרוָ ָחה נִ ְפלְ ָטה ִמ ִּפיו ֶׁשל ָה ַא ְריֵ ה ,וְ ַה ֲח ִס ָידה ֵה ִבינָ ה
ֶׁש ַּת ְפ ִק ָידּה ִה ְס ַּתּיֵ ם.
ֹאׁשה נִ ְּק ָרה ַמ ְח ָׁש ָבה:
ִהיא ִה ְת ִחילָ ה לָ צֵ אתֲ ,א ָבל ָּבר ָ
"ֹלא ַמּגִ ַיע לִ י ְקצָ ת ָׂשכָ ר ַעל ָה ֶעזְ ָרה ַה ֻּמצְ לַ ַחת ֶׁשּנָ ַת ִּתי
לַ ֶּמלֶ ְך?"...
יה ֶׁשל ַה ֲח ִס ָידהָ ,ק ָרא לָ ּה
הּור ָ
ָה ַא ְריֵ הֶׁ ,ש ָּׂשם לֵ ב לְ ִה ְר ֶ
ֹאׁשם
"ח ִס ָידה יְ ָק ָרהֹ .לא ַר ִּבים זָ כּו לְ ַהכְ נִ יס ֶאת ר ָ
וְ ָא ַמרֲ :
זֹוהי ַה ַּמ ָּתנָ ה
לְ תֹוְך ִּפיו ֶׁשל ָה ַא ְריֵ ה וְ לָ צֵ את ִמ ָּׁשם ַחּיִ ים! ִ
רֹותיִ ְך
יֹותר ֶׁשּיָ כֹלְ ְּת לְ ַק ֵּבל ...צְ ִאי וְ ַס ְּפ ִרי לְ ַח ְב ַ
ַהּגְ דֹולָ ה ְּב ֵ
ַעל ּכָ ְך"...
לִ ְפ ָע ִמים ָעלֵ ינּו לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ֵמ ַהּצַ ד ַעל ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ נּוּ ,ולְ ִהּזָ כֵ ר,
ּומה ּכְ ָבר
ֶׁש ֶעצֶ ם ַה ַחּיִ ים ֵהם ַה ַּמ ָּתנָ ה ֲהכִ י ּגְ דֹולָ ה ֶׁש ִּק ַּבלְ נּוַ ,
יֹותר ִמּזֶ ה?
צָ ִריְך לְ ַב ֵּקׁש ֵ
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה

 .1מהי מצוות "טעינה"?
באבדה שאיננו יודעים מי בעליה?
 .2מה צריך לעשות
התחתן עם בני העמונים והמואבים?
 .3מדוע אסרה התורה ל
אלו שתי אומות אסור לתעב? מדוע?
.4
שכחה ופאה" ומה ההבדל ביניהם?
 .5מה הם "לקט

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

 .6מה הן "עוללות"?
ִ .7מצאו שתי

מצוות של זכירה בפרשת השבוע!

חידה 1

האם חזרה –
האם ובכל זאת ֵ
אם מצאתי קן ובו גוזלים ,ושילחתי את ֵ
האם אני מצּווֶ ה לשלח אותה שוב?

חידה 2

ּומֹוא ִבי ִּב ְק ַהל ה'" –
"ֹלא יָ בֹא ַעּמֹונִ י ָ
אז איך היה מותר להתחתן עם רות המואביה?

meirkids.co.il

7

תפזורת
ס

ו

ו

א

כ

ל

צ

מ

ז

ג

י

ע

ג

ח

ט

ר

ע

פ

ד

ש

ע

ש

כ

ח

ה

ו

י

ק

ו

י

ס

ע

ו

ל

ל

ו

ת

י

ו

צ

ו

א

ק

ו

ו

ט

כ

כ

נ

ד

ק

י

ט

ח

פ

ו

י

נ

נ

ג

נ

צ

פ

ט

ה

ש

ב

ת

א

ב

ד

ר

ח

ב

ק

פ

ח

ט

כ

ג

א

ז

ר

ח

י

כ

י

ט

נ

ח

פ

י

נ

ה

ג

כ

ר

ש

ה

פ

ה

א

ט

ה

ג

א

צ

ה

כ

ק

ו

ב

צ

כ

ש

פ

ח

נ

ד

כ

פ

ו

נ

ה

ג

א

ח

ל

נ

ת

ע

ג

ט

ט

מ

ת

ח

נ

ט

ד

ע

א

פ

ת

כ

ג

ב

ה

ע

ס

כ

ר

ע

מ

ל

ק

כי תצא • השבת אבדה • שילוח הקן • שעטנז • לקט
שכחה • פאה • עוללות • איפה ואיפה • עמלק

מחפשים משחק מאתגר לחופש?

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

meirkids.co.il
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לפרשת כי תצא

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

