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 :הזוכה השבועי



הצצו

 כל ילד ניסה לזהות
 !לפי העין בלבד –מי החבר שמסתתר בתמונה 

 במשחק גילינו שהחברים
 ,מכירים היטב אחד את השני
 .וזיהו בהצלחה את בעל העין

 שייכנסמי 
 ,(אסיה)' לכיתה א

 מולו כיתהיראה 
 .של תלמידים מצטיינים
 הילדים החמודים
 ,לומדים במרץ וצוברים נקודות
: והתלמיד המצטיין השבוע הוא

 !עלה והצלח. 
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 ציורים יפים שצייר
 'מכיתה ב קופמן בערוש

 על פרשת השבוע

 'ע'לכבוד לימוד האות 
 (אירופה)' בכיתה א

 "?של מי העין"שיחקנו משחק 
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ַאַחד ש ַבֲעָייָרה אֹוֵרַח  הֹוִפיעַ  ַהָיִמים בְּ יּוַבאִוויטְּ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ יְּהּוִדי :לְּ  !ִישְּ
לֹום ַמה" ֶאֶרץ ַהיְּהּוִדים שְּ ָרֵאל ֶשבְּ   ָהאֹוֵרַח  ֶאת ש"ַהַמַהרָ  ָהַרִבי ָשַאל "?ִישְּ
לֹוָמם" ֵסֶדר שְּ ֵאָלה ַאךְּ " ָהאֹוֵרַח  ֵהִשיב "'ה ָברּוךְּ  ,בְּ ֵרי :ַרִבי ,ֵאֶליךָ  ִלי שְּ ִספְּ  בְּ

ִבים ֶשַליְּהּוִדים ָכתּוב ַהקֹוֶדש ֶאֶרץ ַהיֹושְּ ָרֵאל בְּ ָשָמה ֵיש ִישְּ יּוֶחֶדת נְּ   ,מְּ
בֹוָהה הּוִדים ֶשל ִמזוֹ  יֹוֵתר גְּ חּוץ ַהיְּ גֹוֵרר ַאִני .ָלָאֶרץ ֶשבְּ   ַכָמה ָבָאֶרץ ִמתְּ
ִתי ֹלא ַוֲעַדִיין ,ֵהיֵטב אֹוָתם ּוַמִכיר ָשִנים ָשמֹות ַבֲעֵלי ִביהּוִדים ָפַגשְּ   נְּ

יּוָחדֹות בֹוהֹות מְּ  "?ּוגְּ
ַלל ַאָתה ֵמִבין ַהִאם" ָשָמה ַבַעל ִמיהּו ִבכְּ בֹוָהה נְּ   ָהַרִבי לוֹ  ֵהִשיב "?גְּ

ֵאָלה ךָ  ַוַאַסֵפר ָהָבה" .ִבשְּ מוֹ  – ֵמָאִבי ֶשָשַמעִתי ִסיפּור לְּ   ֶצַמח'הַ  ר"ַאדְּ
ֶאה ',ֶצֶדק ִתרְּ ֶאֶרץ ָפשּוט יְּהּוִדי ֶשל כֹוחוֹ  ָגדֹול ַכָמה ַעד וְּ ָרֵאל בְּ  :".ִישְּ

ַפר ַיד ָקָטן ִבכְּ גֹוֵרר יְּרּוָשַלִים לְּ ֵרא ֶשָהָיה ,ִאיָכר ,ָפשּוט יְּהּוִדי ִהתְּ   ָשַמִים יְּ
ַפֵלל ֵיש ֵכיַצד ָיַדע ֹלא ַאִפילּו הּוא .ָגדֹול בּור ַגם ַאך ֶאלֹוִקים וְּעֹוֵבד ִהתְּ  – לְּ

ִפיָלה ֵאיזוֹ  ִרים תְּ יֹום אֹומְּ ֵאיזוֹ  חֹול בְּ ַשָבת וְּ ֹראש מֹוִסיִפים ַמה ;בְּ   חֹוֶדש בְּ
ִפיָלה נֹוַסח ּוַמהּו  .ִכיפּור יֹום ֶשל ַהתְּ
ָכל יֹום ָשבּועַ  בְּ כֹור ִלירּוָשַלִים ַמִגיעַ  ָהָיה ִאיָכר אֹותוֹ  ַכַאֶשר ,ַהשּוק בְּ   ִלמְּ
ַבֵקר ָהָיה הּוא ,יְּבּולוֹ  ֶאת קֹוִמי ָהַרב ֶאת מְּ  ַדף ַעל לוֹ  כֹוֵתב ָהָיה ָהַרב .ַהמְּ
ִפיָלה ֵסֶדר ֶאת ֶמֶשךְּ  ַהתְּ ָהִאיָכר ַהָבא ַהָשבּועַ  לְּ ֵביתוֹ  ָשב ָהָיה וְּ רּוֶצה לְּ  .מְּ

ָרה ַאַחת ָשָנה ֶאֶרץ ָקָשה ַבצֹוֶרת ָשרְּ ָרֵאל בְּ ִריז יְּרּוָשַלִים ֶשל ַרָבה .ִישְּ  ִהכְּ
יּוֶחֶדת ַתֲעִנית ַעל ֵדי מְּ ַפֵלל כְּ ִהתְּ בֹוֵרא לְּ עֹוֵרר ָהעֹוָלם לְּ  ַרֲחָמיו ֶאת ּולְּ

ִטיר ֵמי ֶשַימְּ ָרָכה ִגשְּ  .ָהָאֶרץ ַעל בְּ
ַצע ֶאמְּ ַקק ַהָשבּועַ  בְּ ַהִגיעַ  ָהִאיָכר ִנזְּ ַתע ,ִלירּוָשַלִים לְּ ַגלֹות וְּהּופְּ  ֶשָכל לְּ
גּורֹות ָבִעיר ַהַחנּויֹות ַהיֹום ָטִעיִתי אּוַלי" !סְּ ִתי ֶשָמא ?ַשָבת וְּ  ֶאת ִחיַללְּ
ִחין ָאז ַאךְּ  ֵמַהַחמֹור ָלֶרֶדת ִמיֵהר הּוא .ָהִאיָכר ָדַאג "?ַהַשָבת   ִביהּוִדי ִהבְּ
ֵבית ַהפֹוֵסעַ  ֵנֶסת לְּ ִפיִלין ַהכְּ ֶשַהתְּ ָידוֹ  כְּ ֶאה .בְּ   ֶשֵכן ,ַשָבת ֹלא ֶשזוֹ  ַכִנרְּ
ַשָבת ִפיִלין ַמִניִחים ֹלא בְּ ַגע – תְּ גּורֹות ַמדּועַ  ַאךְּ  ,ִנרְּ  ֵהיָכן ?ַהַחנּויֹות סְּ

ֵיין ?כּוָלם ַענְּ ֶשִהתְּ ִרים ֵאֶצל כְּ ַהָשִבים ָהעֹובְּ  ַתֲעִנית ֶשַהיֹום לוֹ  ֵהִשיבּו ,וְּ
ָכם ֶאת עֹוִשים וְּכּוָלם ֵבית ַדרְּ ֵנֶסת לְּ ַקֵיים ָשם ,ַהכְּ ִפיָלה ִתתְּ  .ַהמֹוִנית תְּ

ָאיֹום נֹוָרא ָחש ָהִאיָכר יֹום ָאַכל הּוא ,ֵראִשית .וְּ  ָאַמר ֹלא הּוא ,ֵשִנית !צֹום בְּ
ִפילֹות ֶאת יּוָחדֹות ַהתְּ ִאילּו ָנַהג ֶאָלא ,ַהַתֲעִנית יֹום ֶשל ַהמְּ   יֹום ֶזה ָהָיה כְּ
ֵלב !חֹול ֵבית ִמיֵהר הּוא דֹוֵאב בְּ ֵנֶסת לְּ  .ָהַרב ֶאת ָפַגש ָשם ,ַהכְּ

ִכי ָהִאיָכר ָפַרץ !"ַרִבי" ִני ,ָקָרה ַמה" ,"?ִלי ָעִשיָת  ַמה" .ִבבְּ  ,ָהַרב ֵהִבין ֹלא "?בְּ
ִתי" יֹום ָאַכלְּ   ֶשָעַבר ַבָשבּועַ  ָהַרב ִלי ָאַמר ֹלא ַמדּועַ " ָהִאיָכר ֵהִשיב !"צֹום בְּ

 !"?צֹום יֹום ָלחּול ֶשעֹוֵמד
ִגיָלה ִציבּור ַתֲעִנית זוֹ  ֵאין .ַיִקיִרי ֵהָרַגע" נּו ַתֲעִנית ֶאָלא ,רְּ   ,ָכאן ֶשָגַזרְּ

ַגע ָאט-ָאט ".ִבירּוָשַלִים יוֹ  ִנרְּ ַחֵלף וְּהּוא ָהִאיָכר ֶשל ִבכְּ ָרנּות ִהתְּ ַסקְּ  .בְּ
ֶתם ַמדּועַ " ַזרְּ ֶשל ַתֲעִנית זוֹ " .ָלַדַעת ִביֵקש "?ַתֲעִנית גְּ   ַהָקָשה ַהָבצֹוֶרת בְּ

ִלים ָאנּו .ָבִעיר ֶששֹוֶרֶרת ַפלְּ בֹוֵרא ִמתְּ ִטיר ָהעֹוָלם לְּ ֵמי ָלנּו ֶשַימְּ ָרָכה ִגשְּ   "בְּ
ִביר ָלנּות ָהַרב לוֹ  ִהסְּ ַסבְּ  .בְּ

ִביל" ָשִמים ִבשְּ ִריִכים גְּ זֹור צְּ ַפֵלא "?ַתֲעִנית ִלגְּ  .ָהִאיָכר ִהתְּ
ךָ  ַמה ֶאָלא" - ַדַעתְּ  "?ַלַעשֹות ָעֵלינּו לְּ
ָכל" - ֶגֶשם ָזקּוק ֶשַאִני ַפַעם בְּ אֹוֵמר ַהָשֶדה ֶאל יֹוֵצא ַאִני ,לְּ  ַאִני !ַאָבא' :וְּ

ָשִמים ָזקּוק ִחיל ּוִמָיד !ִלגְּ טּות ָהִאיָכר ָאַמר "ֶגֶשם ָלֶרֶדת ַמתְּ ַפשְּ  .בְּ
ַרָבה" - ַנֶסה אּוַלי !ַאדְּ  .ָהַרב ִהִציעַ  "?ָכאן ַגם ֹזאת ַלַעשֹות תְּ

ֵנֶסת ֵבית ַלַחַצר ָיָצא .ַהחּוָצה ָלֵצאת ִמיֵהר ָהִאיָכר כֹות ֵהֵחל ,ַהכְּ   ָנָשא ,ִלבְּ
ָמה ֵעיָניו ֶאת ָאַמר ַהָשַמיְּ ֶשה ַהִאם !ַאָבא" :וְּ ִעיר ֶשָבֵניךָ  ַתרְּ  ַהקֹוֶדש בְּ

ועּו יְּרּוָשַלִים וְּ קּוִקים ֶשֵהם ַאָתה רֹוֶאה ֲהֹלא ?ָבָרָעב ,ָחִליָלה ,ִיגְּ ָשִמים זְּ   !"ִלגְּ
ֵמי ָלֶרֶדת ֵהֵחלּו ּוִמָיד ָרָכה ִגשְּ  .בְּ

ַהֲעִריךְּ  תּוַכל ַהִאם" .ִסיפּורוֹ  ֶאת ש"ַהַמַהרָ  ָהַרִבי ִסֵיים "?ַאָתה רֹוֶאה"   לְּ
ִמי ֶאֶרץ ָוִמי לְּ ָרֵאל בְּ ָשָמה ֵיש ִישְּ בֹוָהה נְּ  "?גְּ
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 רגעים

 :התמונה השבועית

 ?היכן צולמה התמונה ובאיזה מעמד התדעו

 .לפניכם ביטויים ופתגמים על מים, חשון' לרגל ז
 .נסו להתאים כל טיפה לשלולית המתאימה ולהרכיב את הביטויים
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אוּ  ּב ָּ
הַּמִים רָּ ִּמֵלאְּסעָּ

ִנים ֲּאבָּ
ַלח ְ ּש 
ַּּלְחְמךָּּ ֵאש  ּב ָּ

יוַּמִים ִ ּפ 

ּ ֶפש  ַּעדּנָּ

ֵני ְ ַּעלּפ 
ַּהַמִים

ַחקוּ  ָּ ּש 
ַּמִים

ּו ַבַמִים

כֹוסַּמִים ּב ְ


