
 

    

    6666’ עלון מסעלון מסעלון מסעלון מס
    עעעע”ח  כסלו תשח  כסלו תשח  כסלו תשח  כסלו תש”יייי

 י”לק

”“ד ”’’ס ממ”בי
יד שבתי
” 

 ’’’רובע ו
 אשדוד

    ””””............שבתי שלוםשבתי שלוםשבתי שלוםשבתי שלום““““    ידידידיד
 :זמני השבת

 16:16: כניסת השבת

    17:16: יציאת השבת

    וישלחוישלחוישלחוישלח

   שבתישבתישבתי---מידעון ידמידעון ידמידעון יד
   

הקרוב הקרוב הקרוב ’ ’ ’ ביום דביום דביום ד
תתקיים מסיבת תתקיים מסיבת תתקיים מסיבת 

   ...חנוכה לילדים והוריםחנוכה לילדים והוריםחנוכה לילדים והורים
   

” ” ” סופר פרססופר פרססופר פרס”””קיוסק קיוסק קיוסק 
נפתח והילדים נהנים נפתח והילדים נהנים נפתח והילדים נהנים 

   .........מפרסים מדהימיםמפרסים מדהימיםמפרסים מדהימים
   

הקרוב יתקיים הקרוב יתקיים הקרוב יתקיים ’ ’ ’ ביום גביום גביום ג
יום שדאות לכיתות יום שדאות לכיתות יום שדאות לכיתות 

   .........’’’ווו
   

, , , ר מועצת תלמידיםר מועצת תלמידיםר מועצת תלמידים”””יויויו
, , , יפגש השבועיפגש השבועיפגש השבוע, , , מתןמתןמתן
עם מנהל עם מנהל עם מנהל , , , ההה”””בעבעבע

   .........ססס”””ביהביהביה
 

יש לי יומולדת
.. 

 טמרו אווקה
 יהודה אדמה 
 צופיה טקלה
 מזל מקונן

    מצטייני השבועמצטייני השבועמצטייני השבועמצטייני השבוע    
    אורפז אגנהואורפז אגנהואורפז אגנהואורפז אגנהו----’’’’אאאא
    אליאס סהבטאליאס סהבטאליאס סהבטאליאס סהבט----’’’’בבבב
    שירלי סלומוןשירלי סלומוןשירלי סלומוןשירלי סלומון----1111’’’’גגגג
    עלםעלםעלםעלם’’’’יעקב לגיעקב לגיעקב לגיעקב לג----2222’’’’גגגג
    שירן בן מרגישירן בן מרגישירן בן מרגישירן בן מרגי----3333’’’’גגגג
    מרים דניאליסמרים דניאליסמרים דניאליסמרים דניאליס----’’’’דדדד

    דני אלנהדני אלנהדני אלנהדני אלנה----1111’’’’הההה
    לאה מולעלםלאה מולעלםלאה מולעלםלאה מולעלם----2222’’’’הההה

    שרה לגסשרה לגסשרה לגסשרה לגס----1111’’’’וווו
    ימקיר לגסימקיר לגסימקיר לגסימקיר לגס----2222’’’’וווו
    נתנאל סויסהנתנאל סויסהנתנאל סויסהנתנאל סויסה----3333’’’’וווו

ך  י ר צ כמה  ו  נ למד ו  נ י אב קב  ע מי
ם  י ס כ נ ה ל  ע ר  ו שמ ל ו ל  ד שת ,               לה

שלא  ם  דברי על  ו  ל אפי
 .שווים הרבה כסף

בשביל פכים קטנים ,  הנה 
ת  א ק  י הצד קב  ע י עבר 

 .הנחל

האם היו הפכים שווים הרבה 
ומדוע עבר יעקב !   לא ?  כסף 

הרי זה היה קשה מאד ?  אבינו את הנחל 
ויעקב אבינו הרי ,  לעבור שוב את הנחל 

 .וכסף וזהב היה לו לרוב, היה עשיר גדול

. שממונם של צדיקים חביב עליהם שממונם של צדיקים חביב עליהם שממונם של צדיקים חביב עליהם ,  אלא 
לא לקחת משל ,  הצדיקים נזהרים מאוד 

            –ורק מה שמגיע להם ביושר  ,  אחרים 
 .הם לוקחים

הם אינם אוהבים מתנות ולא נדבות והם 
כדי לקבל את ,  טורחים הרבה מאד 
 .כספם ביושר ובאמונה

ן  כ ל ם ,  ו ה ל ש  י ש ה                 -מ
ם "  ה י ל ע ב  י ב "             ח

, והם שומרים על זה מאד 
ד                       ו ב י א ל ך  ל י א  ל ש

 .ולא יפסידו זאת

, ואפילו על דברים קטנים 
וים הרבה כסף  , שלא שו
ו  ל ק ל ק ת י א  ל ש ם  י ר מ ו ש ם  .                        ה

 . כך דרכם של הצדיקים

ם  י ע ש ר ף   -ה ס כ ם  ה ל ן  י א ר  ש א ,                      כ
 –אבל הצדיקים  ! הם לוקחים משל אחרים

כלום משל )  חס וחלילה ( ו  " אינם לוקחים ח 
 . ועל נכסיהם הם תמיד שומרים, אחרים

   "! "! "! ממונם חביב עליהם מגופםממונם חביב עליהם מגופםממונם חביב עליהם מגופם, , , צדיקיםצדיקיםצדיקים"""

ם של  בי ו ממעשיהם הטו לנ נלמד כו
הצדיקים ונשתדל לשמור תמיד אפילו על 

 ...דברים קטנים ופשוטים

 "עונג שבת"מתוך 

בשיטת העבודה הקודמת של איסוף זבל היתה המשאית :  א ” סיפר הרב קרלנשטיין שליט 
פתוחה ואחד הפועלים היה עומד למעלה בתוך ערימות הזבל עם מגפיים והיה תופס את 

 . י העובד השני"הפחים שנזרקו אליו ע
התעכבו ליד ,  " מאה שערים " כשהגיעו לאסוף זבל בשכונת  ,  פעם 

העובד שהיה זורק את הפחים לחבירו כלפי .  קבוצת פחים גדולה 
. עמל רבות והילדים שהתאספו מסביב החלו למחוא כפיים ,  מעלה 

בעוד חבירו הניצב ,  הרגיש העובד אי נעימות על כי הוא מתאמץ קשות 
: פנה העובד לילדים ואמר .  מעליו רק עומד ומקבל את הפחים לידיו 

”                                         ... אלא שאני לא מחפש כבוד !  ? אתם חושבים שאני לא יכולתי לעמוד למעלה ,  ילדים " 
 שלמה לוינשטיין' דת לר-מתוך אש                                               מ

   ...שאין פושטים ידיהם בגזלשאין פושטים ידיהם בגזלשאין פושטים ידיהם בגזל, , , ממונם חביב עליהםממונם חביב עליהםממונם חביב עליהם   ---צדיקים צדיקים צדיקים 

י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים”  )א”י, ב”ל, בראשית( ” ָקטְֹנּתִ
 אין אחד שלא יכול להתגאותאין אחד שלא יכול להתגאותאין אחד שלא יכול להתגאות

   שמירת הממוןשמירת הממוןשמירת הממון

 ........יד שבתייד שבתייד שבתייד שבתי, , , , הכי גבוה שאפשרהכי גבוה שאפשרהכי גבוה שאפשרהכי גבוה שאפשר



...”...”...”...”שבתי שלוםשבתי שלוםשבתי שלוםשבתי שלום““““יד יד יד יד      
    

 ”והגדת לבנך“פינת ההלכה 
 לימוד אבות ובנים בשולחן שבת

 

 דיבור המותר בשבתדיבור המותר בשבתדיבור המותר בשבת

 

אסור לדבר בשבת דברים בטלים או דברי חולין משום 
ד השבת  או מחר אבשל ,  כבו ן מחר אסע  ו ,                 כג

אבל דברים שאין בהם איסור לעשותם בשבת מותר 
  .ולכן מותר לומר מחר אלך או מחר אנוח, לומר

 

פעולות שנעשו כבר          ---   לדבר עם הילד על החוויות לדבר עם הילד על החוויות לדבר עם הילד על החוויות 
ולכן מותר לדבר עם ,  בשבוע החולף מותר לאמרם 

הילד בעניני הגן או הלימודים ויזהרו שלא להכשל 
 .בלשון הרע

 

מותר לומר לילדים שמחר הולכים    ---   מחר נלך לטייל מחר נלך לטייל מחר נלך לטייל 
בתנאי שלא ,  או שמחר הולכים לגן החיות ,  לטייל 

  . מזכירים נסיעה ברכב או מלאכות האסורות בשבת
 

חולין חוליןסיפורי  חוליןסיפורי  סיפור         ---   סיפורי  לו  שיספרו  מהוריו  המבקש  ,  ילד 
מותר לספר לילדיו סיפורי חולין ,  אם ההורה נהנה בכך

ה ועבודת  מוסר  דרכי  להם  להראות  דרך '  וישתדל 
 .פ שהם סיפורי חולין"הסיפורים אע

 

 ~ "ילדים כהלכה"מתוך ~ 

comcomcomcom....gmailgmailgmailgmail@@@@avinoamhadadavinoamhadadavinoamhadadavinoamhadad 

   ???עד היכן כבוד אבעד היכן כבוד אבעד היכן כבוד אב
 .אין לנו מושג עד היכן מגיע חיוב כבוד אב ואם

 

אלא בגלל ,  לא בגלל גבורתו ,  יעקב אבינו פחד מעשו 
אף אחד בעולם לא כיבד .  זכות מצוות כבוד אב ואם שלו 

לא ,  כשהיה עשו הולך לאביו .  את הוריו כמו עשו הרשע 
אלא היה לובש בגדים ,  היה לבוש בבגדיו הרגילים 

 ! וכך היה משרת אותו, "בגדי עשו החמודות" -מיוחדים

שבכל פעם )  קדושין לא ( '  מסופר בגמ ,  טרפון '  על התנא ר 
היה מתכופף כדי שתעלה ,  שאמו רצתה לעלות למיטה 

ו ,  וכשהיתה יורדת מהמיטה ,  על גבו  היה שם את ידי
 !כדי שתלך על ידיו, מתחתיה

?                עד היכן כבוד אב ואם : אליעזר' שאלו את ר"' ומצינו בגמ
עד שיטול את הארנק שלך :  אמר להם 

אסור   -"  ואינו מכלימו ,  ויזרוק לים בפניך 
אם .  לגעור באב וגם לא לסתור את דבריו 

ת  טעו שה  עו א  ו ,  הו ל ר  אפשר להעי
עדיף , ובכלל, אך צריך לדעת איך, בעדינות

 .שמישהו אחר יאמר זאת

יש להזהר בכבוד האב והאם גם כשהם 
... זה קשה .  מצדם אינם נותנים לך כבוד 
 ..                         אבל זו מצווה גדולה עד מאד

 ~ל "ניסים יגן ז' הר~ 

   ל''ז מבריסק זצוק''הגרי” !מה יגידו בשמים, העיקר“

   ...חידת השבוע

מהפרשה שכל מילה מהפרשה שכל מילה מהפרשה שכל מילה מהפרשה שכל מילה מהפרשה שכל מילה מהפרשה שכל מילה מהפרשה שכל מילה מהפרשה שכל מילה מהפרשה שכל מילה מהפרשה שכל מילה מהפרשה שכל מילה מהפרשה שכל מילה ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ חפשו פסחפשו פסחפשו פסחפשו פסחפשו פסחפשו פסחפשו פסחפשו פסחפשו פסחפשו פסחפשו פסחפשו פס

            סופיתסופיתסופיתסופיתסופיתסופיתסופיתסופיתסופיתסופיתסופיתסופית’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ בו מסתיימת באות מבו מסתיימת באות מבו מסתיימת באות מבו מסתיימת באות מבו מסתיימת באות מבו מסתיימת באות מבו מסתיימת באות מבו מסתיימת באות מבו מסתיימת באות מבו מסתיימת באות מבו מסתיימת באות מבו מסתיימת באות מ

 פתרון לתשובה יש לתת לרב

    ::::תפזורתתפזורתתפזורתתפזורת    
מצאו את המילים מצאו את המילים מצאו את המילים מצאו את המילים 
    ::::הבאות  מן הפרשההבאות  מן הפרשההבאות  מן הפרשההבאות  מן הפרשה

               *מלאכים   *יעקב    
  *מנחה     *לאה     * עשו 

                *ישראל     *מחנה  
  * דינה    *שכם    *פניאל   
 *בית אל      *   לאה

 עלות השחר  *

2’יעקב אדגו ו:  מאת  

    ............הפסוק התבלבלהפסוק התבלבלהפסוק התבלבלהפסוק התבלבל

    גלו מהו הפסוקגלו מהו הפסוקגלו מהו הפסוקגלו מהו הפסוק
 

 משך קביע אל קראי’ רומאי ול ה

שכם ועד קעיב יך מא ליראש 
 .הייה מכש אריקו מוש שאלרי

 )ה”פרק ל(

 2’ו, טמרו אווקה: מאת

: מאת
גבריאל ברוך

 ,
 2’’ו, כיתה

מצאו את הדמויות והמקומות בפרשה
מצאו את הדמויות והמקומות בפרשה
מצאו את הדמויות והמקומות בפרשה
מצאו את הדמויות והמקומות בפרשה
::::    

 )גימטריה(
10 ,70 ,100 ,2 - __________ 
40, 30 , 1 ,20 ,10 ,40- __________ 
70 ,300 ,6 - __________ 
10 ,300 ,200 ,1 ,30 - __________ 
80 ,50 ,10 ,1 ,30 - __________ 

300 ,20 ,40 - __________ 
4 ,10 ,50 ,5 - __________ 
2 ,10 ,400 ,1 ,30 -  __________ 

                     
                      

                      
                     

האוכל והשותה בעמידה מתיש את גופו       

 גיטין


