סיפור השבוע
בדר מפה לאוז חלפה השמועה בי ילדי ה"חיידר"  :היו נפגשי

"מהיכ התנור?" שאלה את אשת המלמד" .הו" – ספקה אשת

אחרי הלימודי בחצר ביתו של יואל.

המלמד את כפיה בשמחה" ,הב של – לב זהב לו .יו אחד בשעות

יואל ב השבע ,בנו של הרב העיירה  רבי יו טוב טיטלבוי,

הערב המקדמות הגיע ע כל ילדי ה 'חיידר' ,כשכל אחד מה אחז

אהוב היה על כל בני הקהילה ,מקט ועד גדול .מתמיד עצו היה,

בידיו חלק אחד של התנור ,ואמר' :התנור הזה נשלח אליכ

ירא שמי ומכשר ,א בעיקר נודע בשל לבו הרחו .מחלק היה

בהשאלה לכל ימי החור" ,כדי שלא יהיה לכ קר בחור" .ומאז,

את האוכל שהביא אל ה"חיידר" ,ע חבריו העניי ,נות משלו

הרבנית ,איננו סובלי עוד .רגלינו לא קופאות מ הקר ,הילדי

לנזקקי עד בלי גבול.

בריאי ,וח ,ח לנו בלב ,שיש כאלה יהודי טובי.

סקרני היו ילדי הכיתה לדעת :מה מתכנ יואל לשעה חמש לפנות

שבה הרבנית אל הבית ,תמהה ומשתוממת ,מי מהיהודי בעיירה

ערב? מדוע מזעיק הוא את כל הילדי אל ביתו?

שלח את בנה להביא תנור אל בית המלמד? כאשר נכנסה אל חדרו

בשעה היעודה הופיעו כול .איש לא נעדר .יואל הוביל את כול

של יואל ,נעלמו סימני השאלה ואינ ,וח הצי" את ליבה – התנור

אל חדרו ,הורה באצבעו על תנור העצי החדש ,אשר עמד בפינת

שקנתה לילדה הקט לא נמצא .בנה הקט ב השבע ,הוא זה שנידב

החדר ואמר" :עזרו לי ,בבקשה ,לפרק את התנור הזה ,ויחד נביא

את תנורו בהשאלה לבית המלמד העני .דמעות אשר הציפו את

אותו אל בית המלמד".

עיניה :אשריה ,שזכתה בב שכזה!

"לפרק את התנור?!!! התפלאו הילדי .יואל שראה את הפליאה

ברכות

על פניה המשי "לפרקו ולהביאו אל המלמד ,קור נורא שורר
בביתו .יש לו ,בלי עי רעה ,ילדי קטני ,וה סובלי מאד בימות
החור" .ולנו בביתנו ,ברו ה' ,יש תנור .וכאשר אני מגיע מה"חיידר"
– מיד אני נכנס למטתי ונרד .אז לש מה לי תנור בחדרי".
הילדי נגשו למלאכה .לא חלפה שעה ,והתנור פורק לחלקי
בידיי עדינות .כל ילד נטל חלק אחד ,הטמינו תחת מעילו,
ובשורה ארוכה ,עליזה וצוהלת פסעו הילדי לבית המלמד .עמדו
הילדי ליד דלת ביתו של המלמד ,ועיניה נוצצות בהתרגשות
ובציפיה ,מה יגיד המלמד? הא יקבל את התנור המושאל של
יואל ,חבר האהוב?
כאשר פתח המלמד את הדלת ,אמר יואל" :שלו רבי ,נשלח לכ
בהשאלה למש כל החור" תנור עצי חדש ,כדי שלא יהיה לכ קר
בחור"" .המלמד קבל את הילדי בלבביות רבה ,אשתו קרנה
משמחה ,והפעוטות פזזו סביב האורחי בעליצות .בקור ,שבהרי
הקרפטי בחור" – לשהות בלא חימו זו סכנת נפשות ממש.

מזל טוב ליונת וניצה עופרי הי"ו ולכל בני משפחותיה לרגל הולדת
הב )נכד למשפחת שמעוני( .יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו לגדלו
באושר ,שמחה ונחת ע שאר יוצאי חלציכ לאהבת תורה ויראת
שמי ,וימצאו ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.
מזל טוב למתי ואפרת אפל הי"ו ולכל בני משפחותיה לרגל הולדת הב
יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו לגדלו יחד ע כל יוצאי חלציכ
באושר ,שמחה ונחת לאהבת תורה ויראת שמי ,וימצאו ח ושכל טוב
בעיני אלוקי ואד.
מזל טוב לב יעקב שריקי הי"ו וכל בני משפחתו לרגל הגיעו למצוות .יהי
רצו שיוצר המאורות יאיר את דרכ ,וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי
יד לטובה ותזכה לעבוד את ה' בשמחה ונחת ומתו אהבת תורה ויראת
שמי ותמצא ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.
מזל טוב ליוס" אהרו ועדי פרנקל הי"ו לרגל נישואיה .לה ולכל בני
משפחותיה .יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו להקי בית נאמ
וכשר בישראל המושתת על יסוד איתני של אהבה ויראת שמי
לתפארת ע ישראל

התנור הורכב במרכז הבית ,וילדי ה"חיידר" היו יוצאי מפע

תשובות וזוכה

המלמד .כעבר כמה ימי הגיעה הרבנית ,אמו של יואל ,אל ביתו

התשובות הנכונות לפרשת שמות ה:
 –1ד'  2ד'  3ג'  4ג'  5ד'  6ג'  7ב'  8ג'  9ג'  10א'

לפע אל היער ,מלקטי עצי להסקה ומביאי אל ביתו של
של המלמד .נכנסה הרבנית אל הבית הדל ,לפתע – קפאה על
עמדה .במרכז הבית ניצב תנור עצי חדש ,מוכר מאוד מאוד.

עקב אילוצי ש הזוכה בפרשת שמות יפורס אי"ה בגיליו הבא

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
יחיאל )יחיא( ב יוס" ונעמה ארז ז"ל רחמי ב ורדה נחו ז"ל חיי ב אליס עצי 1ז"ל אשר ב שמעו הופמ ז"ל חיי ב אורול ניאזוב ז"ל
מרדכי ב זוהרה אזרזר ז"ל רפאל ב עלושה הכה ז"ל משה ב עילו ביטו ז"ל יעקב ב יפת תואר באייבצ'יוב ז"ל שמואל ב שרה חנימוב ז"ל
שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב ז"ל

חנה )חנינה( בת בודה עמור ז"ל
לאה בת אביגיל פריגל ז"ל
זוהרה בת שמחה אסולי ז"ל

חנה זהבה בת סיטי ב שלוש ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.א

יהי רצו שישלח הקב"ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל ל:
אברה ב מסעודה אמיר הי"ו הילד ב ציו יונה ב חנה אביגיל הי"ו נוריאל ב גוהרה נאמ הי"ו אושרת בת ציפורה כה הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו רחל שרה בת אסנת למפל הי"ו
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
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פרשת בא ה – תשסח'

בס"ד

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
לה תועלת מהמכה ,לקחה הרוח עימה ג את כל מיני הארבה
שהמצרי מלחו ושמו בחביות.
בראש חודש ניס  ,בלי אזהרה נוספת לפרעה נטה משה ידו על פי ה',
אל כוו השמי מקור האור ,השמש ,הירח והכוכבי .מיד כוסתה
השמש ואפלה ,וחוש כבד השתרר על כל מצרי .לא יכלו המצרי
לראות מאומה .ניסו להדליק נרות – אול רוח סערה נשבה וכבתה
אות .כה כבד היה החוש ,עד כי נית היה למששו.
בחצות ליל י"ד בניס בא משה לפני פרעה והזהיר אותו בדבר המכה
האחרונה המצפה למצרי :מכת בכורות .הבכרות שמעו זאת וביקשו
מפרעה ושריו לתת לישראל לצאת .פרעה ושריו התנגדו ,לכ נטלו
הבכורות איש איש את חרבו ,והרגו את אבותיה  ככתוב "למכה
מצרי בבכוריה" .שישי ריבוא מצרי נהרגו אז בחרב בניה.
בליל טו' בניס בחצות הלילה עבר הקב"ה בעצמו והיכה את כל בכורי
מצרי .ג הבכורות המצריי שהסתתרו בבתי ישראל וקיוו כי המכה
תפסח עליה ש .יצא פרעה לרחובות מצרי והרעי בקול גדול:
"קומו צאו מתו עמי" ,משחררי את! אמר משה לפרעה – לא נצא
כגנבי בלילה אלא נחכה עד אור הבוקר – ואז נצא בעצ היו .ואכ
כ היה בני ישראל יצאו ממצרי ,בעצ היו ביד רמה.

ילדי יקרי וחביבי ,בפרשה שעברה סופר על שבע מכות שהביא
ה' על המצרי .כול באו בראש חדש ,החל מחודש אב ובראש חודש
אדר ,באה המכה השמינית – מכת הארבה.
ה' ציוה את משה שיזהיר את פרעה ממכת הארבה העומדת להתחולל
עליו ,ארבה אשר כמוהו לא היה וכמוהו לא יהיה עוד ,ואשר יכלה את
כל הירק שנשאר ממכת הברד ,ויכסה את כל אר 1מצרי.
אמר לה פרעה :לכו עבדו את אלוקיכ" ,מי ומי ההולכי?" ענה לו
משה :כולנו ,בנערינו ובזקנינו נל ,בבנינו ובבנותינו .בצאננו ובקרנו".
היות ופרעה סירב לכ ,נטה משה ידו כדבר ה' ,ומיד נשבה רוח קדי
חזקה ,שנשא את הארבה ,והביאה אותו על כל אר 1מצרי.
בתחילה שמחו המצרי ומיהרו לתפוס את הארבה ,המליחו ממנו
והכניסוהו לשמור בתו חביות .אול לאחר מכ לא יכלו לעמוד בו.
החשי הארבה את כל מצרי ,כלה את כל עשב השדה ופרי הע1
אשר שרדו ממכת הברד ,א בתבואת ישראל לא נגע.
קרא פרעה למשה ולאהרו ובקש כי יעתירו לה' ויסיר מעליו את
המוות הזה ,ואפילו הודה כי חטא לה' ובקש –"שא נא חטאתי" .מיד
העתיר )התפלל( משה לפני ה' ,וה' הביא רוח מערבית חזקה נשאה
את כל הארבה עד י סו" .וכדי שלא ישמחו המצרי ולא תהיה

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'
 .1איזה מהמכות שהביא ה' על פרעה והע המצרי מופיעות בפרשתנו?

)חלק מהשאלות עפ"י "אוצרות התורה"(

א .ברד ארבה מכת הבכורות.

ב .ברד חוש מכת הבכורות.

ג .ארבה חוש מכת הבכורות.

ד .ברד ארבה חוש מכת הבכורות.

 .2מה ביקש ה' ממשה שיזכיר לבני ישראל לעשות לפני צאת ממצרי?
א .לקחת את עצמות יוס".

ב .לבקש מהמצרי כלי כס" וזהב.

ד .כל התשובות נכונות.

ג .להכי צידה לדר.

 .3מה היה הנס המיוחד שקרה בעת שהפסיקה מכת הארבה?
א .הצמחי שאכלו חזרו לצמוח .ב .כול יצאו ,כולל מה שהמצרי המליחו .ג .הפכו לארבה אחד ,שיצא ממצרי .ד .תשובות ב' וג' נכונות.
 .4מה היה מספר של בני ישראל כשיצאו מאר 1מצרי?
א .שש מאות אל" ,כולל נשי וט" .ב .שש מאות אל" ,כולל נשי ,ללא ט" .ג .שש מאות אל" ,לא כולל נשי וט" .ד .א" תשובה לא נכונה.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' עד ו' ,ז' וח'
" .5וראיתי את הד  "...למה נועד הסימו בד ,הרי הכל גלוי לפני הקב"ה?
א .סימ למלאכי שעזרו במכה.

ב .ה' רצה לראות שישראל עוסקי במצווה.

ד .ב' וג' נכונות.

ג .לעודד את בני ישראל.

 .6מדוע הכה הקב"ה את מצרי במכת החוש?
ב .להפחיד את המצרי.

א .להמית את הרשעי בבני ישראל שלא רצו לצאת ממצרי.

ד .תשובות א' וג' נכונות.

ג .כדי שבני ישראל יבדקו היכ מצויי אוצרות מצרי ,וישתמשו בידע זה בזמ הגאולה.
 .7איזה בכורות מתו במכת הבכורות?
א .רק מצריי שהיו במצרי.

ג .ג בכורות אחרי שהיו במצרי.

ב .ג מצריי שהיו מחו 1למצרי.

ד .ב' וג' נכונות.

6ד ָב)"…3פרק יג'( הא יתכ שיזוב חלב מ האר?1
ָבת ָח ָלב ְ
י ָל ֶתת ָל ְ ֶא ֶר 1ז ַ
ֲ …" .8א ֶ3ר נִ ְ;ַ 3ע ַל ֲאב ֶֹת ָ
א .הכוונה למי המעיינות שטעימי כמו חלב.

ג .הכוונה שהחלב יזוב מהעיזי והדבש מהפירות.

ב .זה ביטוי המציי שפע.

שאלות לכיתות ז' וח'  -ממפרשים אחרים על התורה
ֶי" )פרק י'( לפי פירוש הרמב"
ֹ3ה ְֵ ;ַ @ִ Bר ָ? לֹא א ִֹס" ע>ד ְרא>ת ָ=נ ָ
ֹאמר מ ֶ
ַ " .9וֶ C
א .לא ראה אותו ,א שלח לו שליחי.

ב .ראה אותו ,א לא בארמונו.

ד .כ  ,בנס.

הא פרעה ראה את משה אחרי מכת הבכורות?

ג .הל לפתח ביתו ,א לא ראה אותו.

ד .כל התשובות נכונות.

ִ? ה' ֶאת ֵח ָה ָע ְ; ֵעינֵי ִמ ְצ ָריִ) "....פרק יא'( לפי פירוש הרמב" מדוע נת ה' את ח הע בעיני מצריי?
ַ " .10וֵ C
ב .כדי שלא ישנאו אות על עשר המכות שקיבלו.

א .כדי שיתנו לה כלי כס" וכלי זהב בשפע.
ג .כדי שיתנו לה את כלי הכס" וכלי הזהב במתנה ולא בהשאלה.

כללי השתתפות

ד .א' וג' נכונות.

לימוד פורה ומהנה

 להניח בתיבה בבית הכנסת הספרדי המרכזי ,בבית משפחת בוחניק .או לדוא"ל  nimsin@zahav.net.il -בתו שבועיי.
 בי הפותרי נכו יוגרל ספר או שובר קניה בס  D 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח  .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

