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שלום מלכה,
מסתכלים  הכיתה  שילדי  חש  ואני  לאחרונה  התגרשו  הוריי 

התגרשו'.  שלו  'ההורים  ואומרים  גבי  מאחורי  מצביעים  עליי, 

קשה לי עם התחושה הזאת, ורציתי לשאול מה עליי לעשות?

שלום ילד יקר,
ברגשותיך  משתף  שאתה  שמחה  אני  ראשית 

ובוודאי  קל,  ולא  פשוט  לא  זה  ובתחושותיך. 

הזאת.  השאלה  את  ששלחת  לפני  רבות  חשבת 

לזכור  עליך  אך  נעימה,  לא  תחושה  אכן  זו  שנית, 

הזמן  כל  שילדים  באמת  לא  זה  תחושה.  רק  שזו 

שלא  מאמינה  אני  גבך.  מאחורי  ומצביעים  מדברים 

מדובר ביותר ממקרה בודד או שניים. עשה ניסוי! הסתובב 

עליך.  ומצביעים  ילדים  עומדים  מאחוריך  אם  ותראה  בחטף 

חזור על הניסוי כמה פעמים ותבין שהתיאור שלך קצת רחוק 

לדעת  עליך  העניין:  לעצם  לגשת  רוצה  אני  וכאן  מהמציאות. 

זו  בעיני  זה  חן  מוצאים  ואישה  שאיש  הוא  שטבעי  שכמו 

מחליטים  ואישה  שאיש  הוא  טבעי  כך  להתחתן,  ומחליטים 

לא  זו  להתגרש.  מחליטים  והם  יחד  לחיות  להם  מתאים  שלא 

מציאות שצריך להתבייש בה! עליך להתנהג בטבעיות כלפי כל 

הסברים  למצוא  לא  להתכחש.  לא  להסתיר.  לא  הזה.  העניין 

להיעלמותו הפתאומית של אבא. אתה יכול לשוחח על 

כלפיך  שלהם  היחס  חבריך.  עם  בחופשיות  כך 

ישתנה מיחס של רחמים ליחס של כבוד והערכה 

לפתיחות שלך. אמנם, אם אתה מרגיש קושי לא 

תאמר  זאת.  בכל  על-כך  ולדבר  להתאמץ  צריך 

שכעת לא בא לך לדבר על כך, ואולי בהזמנות אחרת. 

בחיידר  הרב'ה  יודעים,  הקרובים  יודעים,  השכנים  זכור! 

יודע, אין כאן מה להסתיר! בנוסף, אתה יכול לשוחח עם 

שלהם  במילים  לך  יסבירו  הם  העניין.  על  אבא  ועם  אמא 

כדי  הורים  כמו  אין  נורמלי.  וזה  להיפרד  שמחליטים  שקורה 

להרגיע, ואם רק תשאל ולא תשמור את השאלות בבטן, תראה 

שירווח לך מהמענים שתקבל ומהתקשורת הפתוחה.

בהצלחה!

מלכה ירום

שלום לכל הילדים!שלום לכל הילדים!

בחודש האחרון עברו על עם ישראל ימים לא קלים. תינוקות וילדים קטנים נפטרו בחטף. גשם אין להרוות את האדמה. אומות 

העולם לא כ"כ אוהבות אותנו, בלשון המעטה, וקיימת תחושה חזקה שאין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. אנו 

של  מפיהם  שיוצאים  התפילה  ומילות  התורה  ולימוד  רבן,  בית  של  תינוקות  של  פיהם  בהבל  מתקיים  שהעולם  יודעים 

ילדים עשויות להיות מכריעות בכל הקשור ליחסו של היושב במרומים אלינו. כאן אני רוצה לגעת בנקודה שלא כתבתי 

עליה עד כה: כאשר מתפללים במניין, הקב"ה יורד כביכול ומשרה שכינתו בקרב המתפללים והתפילה נשמעת ומקובלת 

יותר. ישנם ילדים רבים שלא הולכים לבית כנסת בשבת, או בכל זמן אחר שאין תפילה בת"ת או בחיידר, כי הם חוששים 

אולי שלא יהיה להם מקום, או שלא יהיה מי שיראה להם איפה אוחזים בסידור, או שלא נעים להם להגיע לבית הכנסת 

שאימא  אפשר  שהעליתי.  החששות  את  לפתור  אפשר  מאוד!  משמעותיות  שלכם  התפילות  יקרים!  ילדים  אבא.  בלי 

תתקשר לגבאי בית הכנסת, או למישהו מהמתפללים, ותבקש שיושיבו אתכם לידם. הם יסדרו לכם מקום. הם יראו לכם 

בסידור. אינכם צריכים להתבייש! מה, חסר ילדים שבאים לבית כנסת בלי אבא, אף-על-פי שיש להם אבא? יש אבות 

שלא מרגישים טוב, או שבחרו בשבת זו להתפלל בבית כנסת אחר, או שהיו צריכים לנסוע באופן פרטי, לא חסר!    

הכל תלוי בהסכמה שבלב. כל ההתחלות קשות כפי שמתואר היטב ב'סיפור החודש', ובידכם הדבר לקיים את העולם 

בהבל פיכם!
חזקו ואמצו לדבר ה'!

נתי



שמות הזוכיםשמות הזוכים

• יוסף יצחק קורץ - ביתר עילית

• תמר אוחנה - ירושלים

• משפחת פורסט - ירושלים

תשבץ לאדר ראשוןתשבץ לאדר ראשון

למה הדבר דומה?

תפזורת פירות

2

בין הפותרים יוגרלו פרסים!

פתרונות ניתן לשלוח עד שבועיים מיום קבלת הגליון פתרונות ניתן לשלוח עד שבועיים מיום קבלת הגליון 
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מאוזן
2. אותן מתחילים להכין בימים אלו 

לפורים
4. תפילה מיוחדת לירידת גשמים

7. ערים ללא חומה בימי יהושע
9. גיל פטירת משה רבינו

10. מקום קבורת משה רבינו
11. שנה של 13 חודשים

מאונך
1. ערים עם חומה בימי יהושע

3. י"ד באדר ראשון
5. אותם שומעים כבר בימים אלו ומהם 

צריך להיזהר!
6. שנה ללא גשמים

8. יום פטירת משה רבינו

אל בית המשפט הכלב בא,

התקבל שם בחיבה,

ובפיו תלונה מרה,

שמעו נא מה קרה!

רחל (כבשה) פרצה בלי רשותו,

נכנסה לה לביתו,

כיכר לחם היא גזלה,

איזה אסון, איזו עוולה.

הסיפור- כולו בדותא,

אך הצליחה השיטה,

הביא הכלב, הו מה טוב,

עדי שקר -  זאב ודב.

משל עדות שקרמשל עדות שקר

השופט מיד גזר:

"נא החזירי הכיכר"

והרחל האומללה,

מאום אין לה משלה.

זו גזרה - אין ברירה!

מכרה רחל צמרה,

קנתה הלחם בתשלומים,

ובביתה שוב אין מאום.

שלג עז, רוחות וכפור,

גועה רחל, קפאה מקור,

את בשרה - מבלי לכאוב,

אכלו השניים - זאב ודב.

התדעו ילדים יקרים,התדעו ילדים יקרים,

למה הדבר נמשל?למה הדבר נמשל?

מספר לנו רבי ברכיה הנקדן,מספר לנו רבי ברכיה הנקדן,

שקר קט, ממש קטוןשקר קט, ממש קטון

יש והוא מביא אסון.יש והוא מביא אסון.

ולכן מובן הפסק -ולכן מובן הפסק -

מדבר שקר - מהר ורחק.מדבר שקר - מהר ורחק.



חוף של אבנים(?!) / ריקי שץחוף של אבנים(?!) / ריקי שץ
ספור החודש
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האם אתם יודעים לשחות?
הרבה מאוד ילדים ששואלים אותם את השאלה הזאת, יענו עליה ב'כן' 
ילדים  היטב.  לשחות  ולמדו  שחיה  בקורס  השתתפו  הם  'בוודאי'. 
אחרים יענו ב'לא' – הם לא יודעים לשחות, כי עדין לא למדו או כי הם 
היטב,  שלי  הסיפור  את  יבינו  הפוחדים  שהילדים  חושב  אני  פוחדים. 
יתכן  עמוקים,  ממים  פוחדים  שאינם  הילדים  גם  פונה.  אני  ואליהם 
מאוד שהם פוחדים מדברים אחרים בחיים, ומה שאני רוצה לספר יכול 

אולי לעזור גם להם.

 - אז  גם  הייתי  היום  כמו  בדיוק  שנתיים.  לפני  מתחיל  שלי  הסיפור 
תלמיד חרוץ, מרכיב משקפיים, אוהב מאוד לקרוא ובדרך כלל עושה 
אמא  בספר.   וקורא  רגליים  מקפל  הספה,  על  יושב   - אוהב  שאני  מה 
שלי הייתה תמיד מזכירה לי לקום מן הספה. היא רצתה שאקרא אבל 
אצלי  מצא  כאשר  תנועה.  בלי  היום  כל  לשבת  בריא  שלא  חשבה  היא 
היא  להתעמל,  מאוד  לי  שכדאי  לאמא  ואמר  בגב  קלה  בעיה  הרופא 
ניצלה את ההזדמנות ואמרה "ארשום אותך לקורס שחיה". "אני דווקא 
זוכר  אני  יותר".  לי  יתאימו  כושר  "שאופני  בזהירות,  אמרתי  חושב", 
שאמא סובבה את ראשה בפליאה, ואמרה: "האם אתה יודע לבחור בין 
קורס  רוצה  לא  אני  "אבל  אליעזר".  אחליט,  אני  כושר?  לאופני  שחיה 

שוב  התפלאה  אמא  ליבה.  על  לדבר  ניסיתי  אמא",  שחיה, 
"למה?" "זה לא מתחשק לי", אמרתי. זו כמובן הייתה 

התחמקות, אבל לא יכולתי בשום אופן לומר לה 
שאני פוחד ללמוד לשחות. לא יכולתי!

נרשמתי לקורס שחיה בן חמישה שבועות. 
לאמא  הבטחתי  הגעתי.  הראשון  לשיעור 
על  הפחד  את  שאשאיר  לעצמי,  וגם 
שפת הבריכה ואכנס למים. אתם יכולים 
לתאר לעצמכם את מה שבאמת קרה - 
אני  ודווקא  המים  פני  על  שט  הפחד 
הבריכה.  שפת  על  ורועד  יושב  נותרתי 
הכל  התנועות,  את  הסביר  כשהמדריך 

היה טוב ויפה. להקשיב ולמלא הוראות 
אני דווקא יודע. אבל כשהוא אמר 'עכשיו 

מצופים  להביא  והלך  ילדים',  למים,  נרד 
ומשתק  בי  אוחז  הפחד  את  הרגשתי  לכולם, 

טיפוסים  הכיר  כבר  שכנראה  המדריך,  אותי. 
כמוני, ניסה להשתמש בשיטות הרגילות כדי לדרבן 

אם  גם  ארד.  שלא  הבין  הוא  מאד  מהר  למים.  לרדת  אותי 
חזרתי  ארד.  לא  פשוט  אני  כיף,  שזה  ואפילו  כלום,  שזה  לי  יבטיחו 
הביתה. לכולם סיפרתי שהיה נהדר. בשיעור שלאחר מכן הסיפור חזר 
שיעור  אותו  אחרי  השלישי.  השיעור  עד  מעמד  החזקתי  עצמו.  על 

התקשר המדריך לאמא שלי והציע להחזיר לה את הכסף ששילמה.
כלומר  מכן,  שלאחר  בשנה  השחייה.  קורס  שנה  באותה  הסתיים  כך 
בשנה שעברה, ניסו הוריי לשאול אותי אם בגרתי מהשנה שעברה, ואם 
כדאי לנסות שוב. אמרתי שאולי, ושננסה, ושוב נרשמתי לקורס. הפעם 
היה המדריך שלנו קצת פחות חביב, וכנראה גם יותר מנוסה. הוא הכיר 
שיטות לטיפול בפחדנים. כשלא הועילו כל השכנועים ואני לא נכנסתי 
פרפרתי  למים.  אותי  והכניס  בזרועותיו  אותי  לקח  פשוט  הוא  למים, 
בזרועותיו, אבל הוא היה חזק ממני. הא ירד במדרגות הבריכה והניח 
אותי במים, בעמידה, ליד הקיר, בקצה השורה של כל שאר התלמידים 
שלא  כדי  לזוז  פוחד  המים,  בתוך  עמדתי  צרחתי.  לשחות.  המוכנים 
אטבע, וצרחתי. הילדים האחרים כל כך נבהלו והתחננו למדריך שיוציא 
אותי. המדריך, שכנראה גם הוא נבהל מאוד-פחדן כמוני הוא עדין לא 
לאותה  שלי  השחייה  קורס  הסתיים  בכך  החוצה.  אותי  הוציא  פגש!- 
לא  'בריכה'.  המילה  את  לשמוע  אפילו  הסכמתי  לא  מכן  לאחר  שנה. 
ישלמו  שהוריי  וחבל  לבריכה  הולכים  בקייטנה  כי  לקייטנה,  נרשמתי 
כסף על פעילות שלא אשתתף בה. באותו בין הזמנים קראתי ספרים 
תמיד  מגיע  הקיץ  שאחרי  עצמי  את  להרגיע  מנסה  זה,  אחר  בזה 

החורף... 
כך קרה, שבמשך כל בין הזמנים נשארתי בבית. היציאה היחידה שלי 
הייתה לנופש עם המשפחה, ארבעה ימים על שפת הכנרת. את הכנרת 

עליה  להתבונן  אלא  חלילה,  למים  להיכנס  לא  לא,  אוהב.  דווקא  אני 
מרחוק. כל כך יפה, כל כך מרגיעה. ביום ראשון התחילה החופשה. ביום 
על  מקום  לנו  ומצאנו  ואני,  דודי  אחי  לכנרת,  ירדנו  הצהרים  אחר  שני 
החוף. דודי הודיע שהוא יורד למים. אני אפילו לא הייתי צריך להודיע 
שאני נשאר, זה היה ברור. "אוי, קשה ללכת כאן", חזר דודי אליי כשהוא 
מדדה על האבנים "זה דוקר נורא, ואפילו לא הבאתי סנדלי חוף". "אתה 
יכול לקחת את קבקבי הגומי שלי," אמרתי לו, "ממילא אני לא מתכון 
לזוז מכאן". דודי תחב את רגליו בקושי לתוך הקבקבים שלי, והתרחק 
שדודי  לב  שמתי  פרקים  כמה  אחרי  רק  שלי.  הספר  לתוך  חזרתי  שוב. 
מבלה כבר די הרבה זמן בתוך המים. סגרתי את הספר במהירות וקמתי. 
מצמצתי בעיניי. השמש כבר נטתה לכוון מערב, אבל ראשו של דודי לא 

נראה על פני הגלים. 

פתאום שמעתי קול קורא לי: "א-ל-י-ע-ז-ר!!!" התבוננתי סביבי בבהלה, 
ואז ראיתי אותו, את אחי דודי, הוא היה רחוק ממני, אבל לא במים אלא 
שלך",  הקבקבים  את  "אבדתי  אליו.  רצתי  האבנים.  על  מדדה  החוף,  על 
התנשף דודי בעודו מתקרב אלי, "ואני מחפש אותם כל הזמן". "באמת?" 
אותם?  למצוא  חושב  "אתה  אחרים,  קבקבים  לי  היו  לא  כי  הצטערתי, 
המים סחפו אותם כבר מזמן..."."אני מנסה" אמר דודי, כמעט מיואש, 
"הרוח נושבת דווקא לכיוון החוף. אני מקווה שהם יפלטו 
יודע  "אתה  לחפש?".  לי  לעזור  מוכן  אתה  החוצה. 
שאני לא יורד למים, דודי," אמרתי. "אבל אנחנו 
צריכים למצוא אותם. לא אכפת לך לאבד את 
קשה  "אבל  ככה?".  סתם  שלך  הקבקבים 
ללכת כאן", אמרתי לו, כאילו שזה בדיוק 
קשה  זה  "כן,  כרגע.  לי  שמציק  מה 
דודי,  אמר  קשה",  היה  לי  גם  בהתחלה, 
"במים הרדודים מרגישים את האבנים, 
הדקירות  על  מתגברים  אם  אבל 
בהתחלה, ונכנסים יותר לעומק, כבר לא 
זה  לשחות.  ואפשר  אותן  מרגישים 
קשה רק בהתחלה". "אני אלך לשם," אמר 
שמאלה.  תלך  "ואתה  ימינה,  והצביע  דודי 
תשתדל למצוא אותם, טוב?". דודי התרחק. 
אבן  מרים  כשאני  לעצמי  אמרתי  יתכן',  'לא 
אחת ומשליך אותה הרחק לתוך המים. 'אבנים הן 
ובהמשך  מכאיבות  הן  שכאן  להיות  יכול  איך  אבנים. 
כבר לא?!' אבל אני חייב לבדוק את זה... כעבור עשר דקות רץ 
דודי בחזרה, כשהוא מנפנף בזוג הקבקבים הרטובים שבידו. הוא מצא 
פניו  שעל  השמחה  ריצתו.  את  האט  אלי,  שהתקרב  ככל  אבל  אותם. 
התחלפה לאט לאט בתדהמה. הוא התקרב אלי, לא מאמין, עד שנעצר 

לגמרי. "אליעזר!" לחש "זה אתה?!" אני עמדתי - לא, לא תנחשו - בתוך 
ביחד.  ובוכה  צוחק  למתניי,  עד  כמעט  לי  מגיעים  כשהמים  המים, 
כדי  בידו,  כשהקבקבים  למים  נכנס  הוא  המים?!"  בתוך  אתה  "אליעזר! 
למשש אותי ולוודא שזו אמת ולא חלום. "איך נכנסת למים?! מה קרה? 
"רציתי  לו,  להסביר  ניסיתי  נכון",  זה  אם  לבדוק  רק  "רציתי  איך?!....". 
לראות אם באמת האבנים מכאיבות רק בהתחלה, אז נכנסתי עוד קצת 
כדי  ידיי  שתי  את  לקח  צחק,  דודי  פה...".  עצמי  את  ומצאתי  קצת  ועוד 
לצאת במחול בתוך המים ושאל: "צדקתי?". "כן", אמרתי וצחקתי גם אני, 
מאושר. "רק חבל שלא אמרת לי את זה כמה שנים קודם, כשהתחלתי 
יש",  "דווקא  תפס.  לא  הוא  אבנים",  אין  בבריכה  "אבל  שחיה".  ללמוד 
לקשיים".  מתכוון  אתה  "אה,  מהמים.  לצאת  כדי  בידו  אוחז  לו,  אמרתי 

הוא התחיל להבין.

בבריכה  וגם  הכנרת,  בחוף  אבנים  יש  ילדים.  כך,  בבריכה בדיוק  וגם  הכנרת,  בחוף  אבנים  יש  ילדים.  כך,  בדיוק 
וכשצריכים  גמרא,  ללמוד  וכשמתחילים  לשחות,  וכשצריכים כשמתחילים  גמרא,  ללמוד  וכשמתחילים  לשחות,  כשמתחילים 
להרכיב משקפים, או פלטה על השיניים, ובכל דבר. המון דברים להרכיב משקפים, או פלטה על השיניים, ובכל דבר. המון דברים 
נראים בהתחלה כקשים, דוקרים, מפחידים, מכאיבים ומרתיעים, נראים בהתחלה כקשים, דוקרים, מפחידים, מכאיבים ומרתיעים, 
אבל אם מתגברים על הקושי, ומתחילים להיכנס פנימה - כבר לא אבל אם מתגברים על הקושי, ומתחילים להיכנס פנימה - כבר לא 

מרגישים את הכאב, ואפשר לשחות... מרגישים את הכאב, ואפשר לשחות... 



לשעות הפנאי

החומרים: החומרים: 
• חבילת מלוואח

• רסק עגבניות או קטשופ 
• זיתים

• גבינה צהובה
• תבלין פיצה או אורגנו
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בורקס ממולא בהפתעות

בתאבון!

פינת ההלכה

מהמטבח בהנאה

משחק 

מאפיונריםמספר משתתפים: +5 | גיל: +11
המטרה: להוציא את המאפיונרים מהעיר 

ולהשאיר בה את האזרחים הנאמנים.
כל המשתתפים הם תושבי העיר. אחד המשתתפים נבחר להיות 'ראש העיר'. אנשי העיר כולם יהיו 'אזרחים טובים' , מלבד 

שניים שישמשו בתפקיד ה'מאפיונרים'.
כל אנשי 'העיר' מרכינים ראש ועוצמים עיניים, וראש העיר עובר ומקיש על הראשים:

*נקישה אחת = אזרח טוב.   *שתי נקישות = מאפיונר.
(זהירות! אין להקיש בקול רם, כדי שאף אחד מלבד המאפיונר עצמו לא ידע מי נבחר!)

לאחר ש'ראש העיר' עבר בין כולם וכל אחד יודע אם הוא אזרח רגיל או מפיונר, מכריז ראש העיר: "עכשיו רק המאפיונרים 
ירימו ראשים".  כולם מחכים עדיין בראשים מורכנים ובעיניים עצומות, ורק המאפיונרים מרימים ראשיהם, 

מתוודעים זה לזה ומרכינים ראשם בחזרה.  כעת פוקד 'ראש העיר' על כולם: "להרים ראשים".
כולם מרימים את ראשיהם 'בחשש' אף אחד לא יודע אם השכן שלו 'אזרח טוב' או 'מאפיונר' והאקשן מתחיל...

מטרת המשחק: לגלות את ה'מאפיונר' ולהוציא אותם מן העיר.

איך? בזה אין כללים!!!
בהתחלה כולם חושדים בכולם, ומתחילים להוציא מהעיר את השחקנים החשודים ביותר. כל אחד מודיע במי 

הוא חושד, ולמה (למשל- מפני שהוא מחייך חיוך חשוד, או כיון שראש העיר חבר שלו והוא בוודאי בחר 
בו, וכדו')

לאחר כל דיון, ראש העיר עורך הצבעה. אם רוב אנשי העיר מצביעים נגד אחד המשתתפים - (הוא כמובן 
ינסה לשכנע אותם שהם טועים ושהוא אזרח טוב ומועיל, אבל אם ישתכנעו) - החשוד יוצא מן העיר. 

כעת ראש העיר מודיע אם הבחירה הייתה נכונה והיוצא הוא באמת מאפיונר, או שמא הייתה זו בחירה 
שגויה והוציאו אזרח טוב (בכל מקרה, מי שהוצא לא חוזר להיות תושב העיר).

על ה'מאפיונרים' להשתדל להעמיד את תדמית 'האזרחים הטובים' כך שיצליחו להישאר אחרונים בעיר, 
         ועל אנשי העיר למנוע זאת בחכמה... 

בשולחן ערוך בסימן תרפ"ט כתוב שמנהג טוב להביא קטנים וקטנות לשמוע מקרא מגילת אסתר. 

במשנה ברורה כתוב כך: ועכשיו בעוונותינו הרבים 'נהפוך הוא'. לא זו בלבד שהילדים אינם שומעים, 

אלא גורמים לבלבול שגם הגדולים אינם יכולים לשמוע, וכל ביאתם היא רק להכות את המן ובזה אין 

מקיימים מצוות חינוך כלל. ובאמת, מצד מצוות חינוך צריכים ההורים להחזיק את ילדיהם הקטנים 

אצלם, ולהשגיח עליהם שישמעו הקריאה, וכשיזכיר הקורא שם המן האגגי רשאי הקטן להכותו 

כמנהגו, אבל לא שיהיה זה עיקר הבאת הקטן לבית הכנסת.

אופן ההכנה:אופן ההכנה:
1. חותכים כל מלוואח לארבעה חלקים

2. על כל רבע מלוואח מורחים מעט רסק עגבניות ומעל תבלין פיצה/אורגנו  

3. מפוררים  גבינה צהובה 

4. מפזרים  זיתים

5. סוגרים את המלוואח ומהדקים את הקצוות

6. למרוח ביצה טרופה ומעליה לפזר שומשום למראה מושלם (לא חובה)

7. מניחים בתבנית בצורה מסודרת, ומכניסים לתנור המכוון לחום בינוני (170 מעלות) 

8. מחממים כ20-30 דקות עד שהבצק מזהיב.


