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הצילו! גנב!הצילו! גנב!

שלום לכל הילדים היקרים!שלום לכל הילדים היקרים!
קיץ בא ואתו שמחה רבה. שמחה של חופש. של ים ובריכה. של ימים שטופי שמש.

הם  הים  בחוף  כשהם  ומחשבה.  תכנון  מתוך  ולכייף,  לנוח  כוחות,  להחליף  הקיץ  ימי  את  מנצלים  וחכמים  אחראיים  ילדים 
מסדרים את חפציהם באופן שימצאו אותם כשיחזרו. הם מורחים משחת הגנה מפני השמש. הם לא מהמרים על החיים שלהם 

ולא נכנסים למים כשהגלים גבוהים מידי.
בכל שנה מתרחשים לצערנו אסונות שנובעים מחוסר תשומת לב. אפשר ליהנות מהקיץ ולהישאר שלמים ובריאים! החוכמה 
היא לדעת להציב גבולות. לדעת לומר לעצמנו "עד כאן כייפנו, וכעת עלינו לשוב הביתה, לשגרה ולמחויבויות של הבית". אתם 

צעירים. החיים לפניכם. חבל שתפסידו אותם בשביל שטות קטנה ומיותרת.
אפשר למשל לבקש מהחונך לצאת אתו יחד לים או לבריכה. החונך יכול לזמן גם חונכים וילדים אחרים וכך ליצור קבוצה 
ותשובו  מיותרים,  סיכונים  ובלקיחת  בזמן  מוגבלים  תהיו  כך  כי  בקבוצה  בלצאת  יתרון  יש  נסיעה.  עלויות  אולי  שתוזיל 

הביתה בשלום.
האימהות שלכם דואגות לכם ורוצות לראות אתכם שבים בריאים ושלמים. לא חסר להן דאגות ב"ה, ואין סיבה שתוסיפו 

להן כאלה...
אז... תיהנו מכל רגע, תנוחו ותחליפו כוח, ובעיקר קחו אחריות על מה שאתם עושים

קיץ בריא!
נתי

בדיוק  תמיד  מעצבן!  איזה  קטנה,  יותר  שלי  הגלידה  מנת  בדיוק  "אוף! 
לעצמו  חיים  אומר  היום",  מעצבנים  דברים  הרבה  כ"כ  היו  "ובכלל,  לי"...  
הייתה  שלנו  הקבוצה  אז  קבוצות  עם  בכדור  בהפסקה  "שיחקנו  ורוטן. 
שלידי  והחבר  צודק,  לא  בכלל  בחזרה  שקיבלנו  והמבחן  חלשה,  יותר 
עושה בלגן בשלחן ולא כיף לי אתו, והאוכל שאימא שלחה לי בתיק לא 
היה לי טעים היום וזה ממש מרגיז, למה אימא לא שואלת אותי מה אני 

רוצה?". כך המשיך חיים להשיח לעצמו את אשר על ליבו.

ילדים, האם אתם חושבים שחיים ילד שמח? הוא ילד רגוע?
אני משערת שאתם אומרים לא ולא! הוא לא ילד שמח הוא לא 

ילד רגוע. מה הוא כן?
חיים ילד עצוב, שרואה את עצמו כילד שתמיד לא טוב לו. 
מין ילד קורבני שאותו שוכחים, ואין לו דברים טובים והוא 
כזה ילד מסכן שתמיד קורים לו דברים רעים ומעצבנים. הוא 

ילד עצוב ונרגז.

מה גונב לחיים את השמחה?
האם תוכלו לעזור לחיים לגלות מה או מי גונב לו את השמחה? 

או האם תוכלו לעזור לחיים לגלות מה או מי יכול לעזור לו להחזיר 
את השמחה אל ליבו?

כמו  עצמכם  את  מוצאים  גם  אתם  לפעמים,  רק  אבל  לפעמים,  האם 
חיים, עצבניים, רואים את הלא טוב, הכל מרגיז, מאכזב. בדיוק גם 

אתם קיבלתם פחות מהשני. נדמה לכם שהדשא של השני ירוק יותר וכל 
אתם  גם  אולי  אז  ונהדר?  נפלא  השני  ושל  מוצלח  ולא  דפוק  ששלי  מה 
נפלתם טיפ טיפה למקום הקורבני – המסכן, שתמיד בדיוק מכם דורשים, 
אבל  לנו,  וגונב  רע  לנו  שעושה  בלב  עצב  של  כיס  כזה  מגלים  אתם  ואז 

ממש גונב לנו, אתם יודעים את מה? את השמחה.
האם אתם מסכימים להרשות למישהו הזה לגנוב ממכם משהו כ"כ טוב 

ונעים כמו השמחה? אתם נותנים לו רשות לעשות זאת?

בפרקי אבות אנחנו לומדים מרבן יוחנן בן זכאי שאמר לחמשת תלמידיו 
האדם".  בה  שידבק  טובה  דרך  היא  איזו  וראו  "צאו  עולם  גדולי  שהיו 
צריכים  אדם  בני  מה  ותבדקו  שלכם  הגבוהות  מהמדרגות  צאו  פירוש, 
בכדי שיהיה להם טוב. דרך כזו שידבק בה האדם, שידבק ויאחז בה בכל 
שהשמחה  כזו  דרך  טוב.  לו  שיהיה  עליו  שתשמור  כזו  דרך  המצבים, 
והרוגע לא תיגנב מאתנו ונוכל ליהנות ולחיות בשמחה. ור' אליעזר בן 
ערך אומר: לב טוב! ורבי יוחנן  אומר "כן, זו התשובה!", שבכלל דבריו 

דבריכם. לב טוב כולל את הכל.
שהתנא  טוב  לב  מטולדו:  שלמה  בר'  יצחק  ר'  ומפרש 
עם  ומתחסד  לשני  שעוזר  הטוב  הלב  אינו  עליו,  מדבר 
רק  משובח  זה  כי  החברים,  עם  ומיטיב  הבריות 
אדם  בין  את  כולל  ואינו  לחברו,  אדם  שבין  במעשים 
למקום, ואם כך, אין מידה זו קניינו של האדם. לב טוב 
הוא מי שליבו טוב עליו תמיד, והוא רואה במה שקורה 
והוא  בטוב,  לו  שקורה  מה  את  ומפרש  טוב,  רק  בעולם 
המוזכרים,  הדברים  ובשאר  טובה  בעין  להשתמש  מוכרח 
עליו  טוב  ליבו  שככזה,  דבריכם".  דבריו  ש"בכלל  מובן  ולכן 

והוא שמח ורגוע בכל הבא עליו.
סיבות.  מיני  בכל  תמיד  ומתאונן  הדואג  הוא  רע  לב  זאת,  לעומת 
הולך קדורנית וזועף. שכל המידות הרעות באות עליו והשמחה נגנבת 
ממנו ומתרחקת ממנו הרחק הרחק והוא נשאר בדד ועצוב. מי גנב את 
השמחה? הבנתם נכון! הלב הרע- הפרשנות הרעה על העולם הוא הגנב!

הצילו!!!
גנב  לשום  נרשה  לא  אופן  שבשום  לשמור  שלנו!  התפקיד  בדיוק  וזה 

לגנוב לנו משהוא כ"כ יקר וחשוב כמו השמחה שבלב הטוב.
רוצו, תרדפו אחרי הגנבים. בהצלחה.

מלכה זיכרמן



למה הדבר דומה?

תשבץ פירמידה

שקיבץ.  הפרוטות  במעט  הגרלה  כרטיס  קנה  אחד  עני 

ההגרלה עמדה להיערך בעיר הגדולה וכפרס ראשון הוצע 

והכרטיס  העני  של  מזלו  שפר  גדול.  כסף  סכום 

שלו זכה בפרס הראשון!

ומרוב  העני,  בבית  השמחה  הייתה  רבה 

עד  הרבים  ילדיו  עם  סוער  בריקוד  פרץ  אושר 

מחוץ  אל  נשמעו  השמחה  קולות  אשר 

לבית.

"מה פשר השמחה בביתו של קשה יום 

זה?", תמהו השכנים.

פשר  את  שיסביר  אחד  אף  נמצא  משלא 

הבית  אל  שכניו  נכנסו  השמחה, 

פנימה.

"מה לך רוקד ושמח?", תמהו שכניו.

ונופף  העני  אמר   - אני"  "עשיר 

זכה  זה  "כרטיס  ההגרלה-  בכרטיס 

בפרס הגדול...!!"

פרוטה,  אף  בידך  אין  "כעת   – השכנים  אמרו  בכך?",  "ומה 

והרעב עדיין שורר בביתך".

"שוטים שכמותכם" - אמר העני – "ומה בכך שאין 

עתה פרוטה לפורטה? כיון שזכיתי, הכסף הרי 

כאילו מונח בכיסי".

מה דעתכם ילדים יקרים, מי צודק? מה דעתכם ילדים יקרים, מי צודק? 

השכנים אשר לא מבינים את פשר שמחת העני. או 

ברשותו  אין  כרגע  אם  גם  כי  שמבין  העני  אולי 

את הכסף, הרי הוא כבר עשיר גדול?

אדם  חיים".  ה"חפץ  אומר  הנמשל,  גם  כך 

המקיים את מצוותיו של הקב"ה אף אם 

וניסיונות  צרות  עליו  ובאים  קשים,  ימיו 

שכן  גדולה!  שמחה  לשמוח  עליו  מרים, 

לעתיד לבוא מוכן לו שכר רב, ואף אם אין 

כאותו  הוא  הרי  עכשיו,  כבר  בידו  השכר 

כרטיס זוכה...

ההגרלהההגרלה
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ספור החודש

את  לפתחו  מגלגל  והקב"ה  יהודי,  זוכה  "לפעמים 
התשובה", פתח ר' ברל באחד מלילות אלול.

צינת הלילה התגברה מעט וכמו ניסתה להרעיד את גווי 
על  המתדפקים  הזמנים  את  להם  להזכיר  התלמידים. 

הדלת.
יתום  בחור  התייצב  מבעלז  רוקח  אהרן  רבי  של  "בחדרו 
בלוויית אמו האלמנה", החל ר' בערל בסיפורו. "בני סובל 
הרנטגן  "צילום  לרבי.  האם  סחה  ריאות",  ממחלת 
שהתבצע מורה כי  יש לנתח את הריאות! האם לשמוע 
שיצליח  הרבי  יברך  כן,  ואם  הרופא?  של  להמלצתו 

הניתוח ותבראנה הריאות החולות".

"שובו אל הרופא", הייתה הוראתו המידית של רבי אהרן 
רוקח. "אמרו לו, שאני ביקשתי לחזור ולצלם את הריאות 

פעם נוספת לפני שניגשים לנתח".
שמו,  פרידמן  דוקטור  הרופא, 

אך  היה,  קדושים  של  נכדם 
כאשר  התורה.  מדרך  התרחק 
שמע את הוראתו של הרב, אדמו 

פניו. "האם טבח אני או בן כפר?", 
הרבי  אין  "כיצד  לו.  לא  בקול  שאל 

לא  על  אותי  להטריח  בוש  שלכם 
את  יודעים  אינם  רופאים  וכי  דבר? 

נהירה  הצילום  אומנות  שמע  או  מלאכתם, 
"הנה",  במלאכה?".  מלעוסקים  יותר  לו 

פעם  הצילום  את  הרופא  העמיד 
היריעה  האור.  מקור  מול  נוספת 

השחורה השתקפה והציגה את הנתונים. 
ברור כשמש שהריאות חולות וחייבים לנתח.

לצלם  ביקש  "הרבי  הצילום.  לעבר  כלל  הביטה  לא  האם 
שוב", עמדה על שלה. "בלי צילום חוזר, לא נוכל לחתום 

על טופס ניתוח".
לרופא לא הייתה ברירה. הוא חייב באישורו של החולה 
ומשפחתו לפני שייגש לנתח. הצילום החוזר התבצע עד 

מהרה בחדר הרנטגן.
"זה בוודאי יצא טוב!",  שיער שמעי, אחד משומעי לקחו 

של ר' בערל.
כל  שאין  הראו  הצילומים  נכון.  "ניחשת  הנהן.  בערל  ור' 
בכוח  כי  יודעים  מאמינים,  בני  מאמינים  אנחנו,  בעיה. 
הצילום  בין  וכי  הגזירה,  את  לשנות  הצדיק  של  תפילתו 
בתפילה  השמים  את  לקרוע  היה  יכול  למשנהו  הראשון 
ולפעול ישועות. אך דוקטור פרידמן מיודענו, נרעש היה 
ימים  מספר  רק  אשר  הסותרים,  הצילומים  למראה 
הריאות  במהלכם.  נעשה  לא  טיפול  וכל  ביניהם  הפרידו 

בצילום האחרון היו נקיות לגמרי מכל רבב! "ארבעים 

בבעיה  נתקלתי  "ולא  קרא,  רופא!"  אני  שנה  ושתים 
הדורשת התערבות כירורגית שחולפת מאליה".

עבודה  שנות  ושתיים  ארבעים   - מבוגר  היה  "הרופא 
רפואית מאחוריו ועוד שנות חיים רבות. ובכל זאת, ביקש 
מוכרח  "אני  מבעלז.  הרבי  של  לביתו  רגליו  את  לכתת 

לראות את האדם הזה", אמר.
"הרבי, רבי אהרן רוקח זצ"ל, אשר היה ידוע באהבתו לכל 
יהודי ובלימוד זכות גם על חוטאים  גמורים, קיבל אותו 
באהבה. הוא שוחח אתו שעה ארוכה ובמהלכה דיבר על 
ליבו שישמור שבת ויניח תפילין. הרופא, אשר התרשם 
עמוקות מדמותו של הצדיק, קיבל את הדברים היוצאים 
מן הלב ונפנה מיד מהלכה למעשה. הוא לא חשב על גילו 
את  ונטל  קיצוניים,  לשינויים  נוח  אינו  אשר  המופלג 

ההזדמנות לשוב אל ה' בשתי ידיים חרוצות.

יצאה  אבל  ובשורת  שבועיים  "חלפו 
לרחוב – דוקטור פרידמן הלך לבית 
עולמו. רבי אהרן רוקח היה מרוצה: 
הנה הרופא הקשיש לא הפסיד את 
לשוב  זכה  האחרון  ברגע  הרכבת. 
החזיר  ימיו  ובאחרית  בתשובה, 

נשמתו כבעל תשובה גמור.

ידו,  את  הניף  בערל  ר'  הקשיבו!"  "הקשיבו, 
התפעלות  מלות  להשמיע  הילדים  מן  מונע 
אהרן  רבי  הסוף!".  לא  עוד  "זה  קולניות. 
חולה  הבחור  אל  פנה  מבעלז  רוקח 
הזה.  הסער  התחולל  בשלו  אשר   - הריאות 
היה  החוזר  "הצילום  לו.  אמר  חולות",  שלך  "הריאות 

מוטעה ולא הראה נכוחה את מצבך הרפואי"...
בו  מהתל  האם  משתוממות.  פנים  לרבי  החזיר  הבחור 
דבריו  על  חזר  הרבי  אך  חלילה?  לצון  חומד  או  הרבי 
הראשונים. "אך מן השמים הייתה הטעות בצילום השני, 
יוצרה.  אל  הרופא  של  התועה  נשמתו  את  להחזיר  כדי 
זכות אבותיו כנראה סייעה לו וכוח רצונו עמד לו לשוב 
חולות  עדיין  ריאותיך  אך  ספורים,  שבועות  תוך  למוטב 
ועליך לעבור את הניתוח". "אל דאגה", הוסיף והרגיע את 
הבחור הנפחד. "אתן לך פתקא אותה תשים למראשותיך 

בעת הניתוח, ובעזרת ה' הכל יעבור בשלום". 
"וכך היה. הבחור עבר את הניתוח בהצלחה כשבדרך הוא 
תועה  נשמה  המסילה  אל  להעלות  כשליח  שימש 
צריך  "לפעמים  בערל,  ר'  אמר  אתם?",  "רואים  ואובדת". 
גדולות  זכויות  צריך  וכנראה  בתשובה.  לשוב  כדי  זכויות 

יותר כדי לא להחמיץ את ההזדמנות".      
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שלא להפסיד את הרכבת/ א.שלגשלא להפסיד את הרכבת/ א.שלג



מבחר הלכות לחוף היםמבחר הלכות לחוף הים
מתוך הלכות והליכות ל'בין הזמנים' של הרב גנוטמתוך הלכות והליכות ל'בין הזמנים' של הרב גנוט

א. הרב קנייבסקי אמר שהנוגע במי ים שעל גופו צריך ליטול ידיו כי לא פלוג רבנן. ה'כף החיים' לעומתו פוסק כי אין חשש 
שיגע במקום של מלמולי זעה כיון שבדרך כלל גופו רחוץ היטב.

ב. המנהג הוא לא לברך על על הציצית לאחר שלובשה שוב ביציאתו מהחוף, אך המברך יש לו על מי שיסמוך.
ג. הרב פיינשטיין והרב שיינברג הורו שאפשר ללמוד ולדבר בדברי תורה בגילוי ראש בחוף. 

הרב אלישיב אמר שמידת חסידות היא לכסות את הראש כשלומדים בחוף.
ד. הרב קנייבסקי אמר שאין צורך להשיב אבדה בחפצים פחותי ערך שנותרו בחוף (כמו דלי וכפית וכד').

לשעות הפנאי
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משחקמשחק
עיתון ועפרון

מספר משתתפים: 2 +

הציוד הנדרש: קטע מעיתון/עלון פרסומת זהה לכל אחד המשתתפים, עפרונות 

המטרה:  למצוא מילים מתוך קטע של עיתון.

כל משתתף מקבל קטע עיתון זהה, עלון פרסומת או כל קטע כתוב אחר.

אחד מהמשתתפים מתחיל לומר את אותיות הא' ב' בלחש עד שנעצר ע"י משתתף אחר אשר 

הוחלט מראש שהוא זה שיגיד "עצור".

כעת על כל משתתף להקיף בכל הקטע את האות שנבחרה, בזמן קצוב שסוכם מראש

(למשל: תוך 2 דקות).

לאחר תום הזמן, המשתתפים סופרים כמה אותיות מצאו. כל אות שוות ערך נקודה אחת. 

אח"כ ממשיכים עם אות נוספת.

המנצח: המשתתף שצבר את סך הנקודות הגבוה ביותר. 

בתאבון!

פינת ההלכה

אופן ההכנה:אופן ההכנה:

1. מכניסים את כל החומרים לקערה ומערבבים עד שנוצרת עיסה אחידה

2. מרטיבים את כפות הידיים ויוצרים עיגולים קטנים מן העיסה

3. מקפיאים את הכדורים לכחצי שעה

        טעימים וקלים להכנה כדורי גבינה
החומרים: החומרים: 

• 1/2 כוס סוכר
• 50 גר' מרגרינה

• 1 גבינה לבנה 5% 250 גר'
• 1 סוכר וניל

• 2 כוסות ביסקווטים מרוסקים (כ-9 יחידות)
• כפית של קליפת לימון מגורדת (לא חובה)

מהמטבח בהנאה


