גן/בית

חמ"ד ............................................

שֵׁ ם הַ ילד/ה_________________ :
דף קשר להורים __________:

מאושרים שבננו/בתנו למד/ה את הדף בשולחן שבת
אישור ההורים_____________________ :

סיּפּור מתוך הּפרשה

הַ ַשבָּ ת נקרא פָּ ָּר ַשת___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ }:
___ ___ ___ .מה יֹוצֵ א? [א ְמרּו בְ קֹול :בהר  -בחוקותי] .הַ ָּשבּועַ נִלְ מַ ד:
לְ הַ ְק ִשיב! כְָּך נֶאֱ מַ ר בְ הַ ְתחָּ לַת הַ פָּ ָּר ָּשהִ " :אם בְ חּוקו ַֹתיי ֵּתלְ כּו -
" ."...וְ ִאם ֹלא ִת ְש ְמעּו לִ י  ."... -הַ ֵּשם ְמלַמֵּ ד או ָֹּתנּו :לְ הַ ְק ִשיב!
ל ַָּדעַ ת ֶש ְמאֹד חָּ שּוב לְ הַ ְק ִשיב ,וְ ָּלכֵּן כַאֲ ֶשר מַ ְק ִשיבִ ים זֶה נ ְֶח ַשב
ִמ ְצוָּ הִ .אם מַ ְק ִשיבִ ים – זוֹכִ ים לְ ִה ְתחַ נְֵּך כ ָָּּראּוי .וְ ִאם ,חֲ לִ ילָּה,
ֹלא מַ ְק ִשיבִ ים – נִכְ ָּשלִ ים בְ ִה ְתנַהֲ גּות ֹלא טוֹבָּ הָּ .לכֵּן נ ֵַּדע
ֶש ִמ ְצוָּ ה לְ הַ ְק ִשיב :לְ ִאמָּ א ,לְ אַ בָּ א ,לָָּאח הַ גָּדוֹל וְ לָָּאחוֹת הַ גְד ֹולָּה..
וְ כַמּובָּ ן ַל ַג ֶננֶת .נ ְַק ִשיב – וְ נ ְַרוִ ויחַ ִמ ְצוָּ ה ּומַ עֲ ֶשה טוֹב..

דמויות מופת השנה
כ"ח באייר * יום ירושלים *

☺מה רֹו ִאים?}

חברים ..יחד ..חברים טובים.

ּכ"ח בְ איָּר הּוא יֹום חַ ג לירּושָּ לַים.
הֲ ֵת ְדעּו ,לָּמָּ ה? – ּכי בַ יֹום הַ זֶּה ב ְשנַת
ה'תשכ"ז ,לפְ נֵי "יֹובֵ ל" {חֲ משים}
שָּ נָּה ,הָּ י ְָּתה מלְחָּ מָּ ה ָּקשָּ ה ,וְ צה"ל
ּכָּבַ ש ֶּאת הַ שלְטֹון עַ ל הָּ עיר יְרּושָּ לַים
מידֵ י הָּ ע ֲָּרבים .הָּ עיר יְרּושָּ לַים
ירה שֶּ ל עַם
חָּ זְ ָּרה ל ְהיֹות עִ יר הבִ ָ
י ְש ָּר ֵאל בְ ֶּא ֶּרץ י ְש ָּר ֵאל .הַ שיא הָּ יָּה
ּכַאֲ שֶּ ר חַ ָּילֵי הַ צַ נְחָּ נים וַחֲ טיבַ ת
יְרּושָּ לַים פ ְָּרצּו ֶּאל ְרחָּ בַ ת הַ ּכ ֶֹּּתל
הַ מַ ע ֲָּרבי ,הָּ ַרב הַ צְ בָּ אי הָּ ָּראשי הָּ ַרב
ְשֹלמֹּה ג ֶֹּּרן ָּתלָּה דֶּ גֶּל י ְש ָּר ֵאל מֵ עַ ל
ל ְַאבְ ֵני הַ ּכ ֶֹּּתל ,וְ ָּת ַקע בַ שֹופָּר .מֵ ָּאז,
נ ְקבָּ ע הַ יֹום הַ זֶּה לְש ְמחָּ ה ּולְהֹודֹות
לְהַ שֵ ם עַ ל הַ נסים וְ עַ ל הַ נפְ לָּאֹות.
בית המדרש

ת מפעל ההלכה לילדי ישראל .ממשיכים את הדרך .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
החינוכי וְאָ הַ ְב ָ
צוות פיתוח  ♦ 052-3985206 ♦ 050-9113532מיילveahavta10@gmail.com :

הַ ִצּיּור
ֶשלְ ָך
ּובִ ְשבִ ילְ ָך
וְ יֵּש ל ֹו
מַ ְשמָּ עּות
גַם ֶשל
ִספּור
ְמ ַלּוֶה
לְ פָּ ָּר ָּשה.

