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שלום חברים יקרים!
מה שלומכם? הסתיו כבר בעיצומו. שיהיה לכולנו חורף טוב ובריא!

  
שלכם,   

                       איתן ורועי.

קוראים לי יותם, ואני ג'ינג'י. מה הכוונה ג'ינג'י? ג'ינג'י 
הג'ינג'י  יותם  לי  קוראים  כולם  יודעים...  אתם  כזה, 
כל  אש.  כמו  הוא  שלי  שהשיער  לי  אומרת  וסבתא 
דבר מחמם ומדליק אותי ואז אני כועס ומתרגז. בגלל 
יודע שהיא מבינה  שהצבע הזה הגיע אלי ממנה אני 

על מה היא מדברת...

השנה, בראש השנה )אתם זוכרים, זה היה לא מזמן( 
מתחיל  כן,  הזה.  הג'ינג'י  את  מכבה  שאני  החלטתי 

אחד  הוא  יואב  והרגוע.  השתקן  יואב  כמו  להיות 
שאני  והחלטתי  מכיר  שאני  רגועים  הכי  הילדים 

מתחיל להיות כמוהו.

בתקופת החגים היה לי קצת קשה לזכור את ההחלטה 
הזאת אבל מייד אחרי סוכות החלטתי שאני מתחיל. 
אפור  סוודר  ועם  אפורה,  חולצה  עם  לכיתה  הגעתי 
קר  יום  היה  זה  אבל  זוכרים  אתם  אם  יודע  לא  )אני 
וגשום(. אפילו השארתי את המעיל האדום שלי בבית 
לבשתי  אחי.  יונתן  של  החום  המעיל  את  ולקחתי 
גרביים אפורות ולא את הכתומות הזוהרות שאני הכי 
אוהב. רק נעליים לבשתי בצבע קצת צבעוני כי יש לי 

חברים יקרים,
בשבוע שעבר למדנו על כך שלכל אחד יש מידות שונות )דעות, כמו שהרמב"ם קורא להם(. יש אחד  שהוא 
יותר שמח, אחד שהוא מתרגז מהר וכך בכל המידות. כל אדם צריך להכיר את מידותיו ולדעת איפה הוא נמצא 

כדי שיוכל להתקדם ולשפר את מידותיו.
השבוע נלמד על דרך האמצע. שביל הזהב. הדרך הנכונה ביותר ללכת בה בין כל המידות.

הרמב"ם קורא לדרך הזאת בינונית. כלומר, היא לא קיצונית בשום מידה אלא בין שני הקצוות. 

"הדרך הישרה--היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה, מכל דעות שיש לאדם; והיא הדעה שהיא 
רחוקה משני הקצוות ריחוק שווה, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו.  ולפיכך ציוו חכמים הראשונים 

שיהא אדם שם דעותיו תמיד, ומשער אותן ומכוון אותן בדרך האמצעית, כדי שיהא שלם.
  כיצד--לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש; אלא בינוני:  לא יכעוס אלא על 

דבר גדול שראוי לכעוס עליו, כדי שלא ייעשה כיוצא בו פעם אחרת." 
הלכות דעות לרמב"ם, פרק א' הלכות ו'-ז'.

שביל הזהב



רק ירוקות כאלו צבעוניות.

וזהו. הלכתי לבית הספר כשאני מכוסה באפור וחום 
כולם.  את  וישרוף  יתלהב  לא  שלי  שהג'ינג'י  כדי 
והחלטתי. היום אני לא כועס על אף אחד. כל הדרך 
לבית הספר חזרתי על המשפט הזה בראש. לא כועס 

על אף אחד. לא כועס על אף אחד....

הגעתי לכיתה והתיישבתי בשקט. לא הלכתי לשחק 
ואפילו  יתעורר  לא  שבראש  שהג'ינג'י  כדי  במגרש 
כדי  הראש  על  )האפור(  צמר  הכובע  את  השארתי 

שהג'ינג'י ממש לא יראה כלום.

יואב נכנס לכיתה ומהרגע הזה עד סוף השיעור לא 
איך  ממנו  ללמוד  רציתי  עליו,  להסתכל  הפסקתי 

נראים כשרגועים.

הצלצול סיים לנו את השיעור וכל החברים שלי יצאו 
למגרש. למרות שירד גשם.

אבל אני נשארתי בכיתה. מתבונן ביואב ששלף ספר 
קומיקס מהתיק והתחיל לקרוא בו.

ואז. לא תאמינו מה קרה. אני פתאום רואה את יואב 

קם מהר ורץ למסדרון. הפנים שלו היו אדומות והוא 
התחיל לצעוק על ילד אחד שהיה שם. אמרתי לצעוק? 

הוא שאג עליו כמו שלא ראיתי אותו אף פעם.

מייד יצאתי אחרי יואב וראיתי ילד מכיתה ז' מרביץ 
בכל הכוח לילד מכיתה ב'.

היה  זה  אבל  המריבה  התחילה  ממה  יודע  לא  אני 
באמת אכזרי ביותר. ילד כזה גדול מול ילד כזה קטן.

קצת  באמת  הוא  שיפסיק  עליו  צעק  שיואב  אחרי 
נרגע.

הוא  גם  וכנראה  יואב  לייד  גר  מז'  שהילד  יודע  אני 
הופתע מהצעקות.

עמדתי שם בפתח הכיתה, מתבונן ביואב.

ג'ינג'י  קצת  להיות  הפך  הוא  אחד  ברגע  איך  ראיתי 
כזה, כמוני. והחלטתי שאני מוריד את הכובע האפור. 
עוד לא היה לי ברור מתי בדיוק אבל הבנתי שלפעמים 

יש מקום גם לג'ינג'יות. השאלה היא רק מתי...

נפגש בע"ה גם בשבוע הבא.

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!

?!
?!

?!
?!

?!

?!

?!

מאוזן 
2. קמצן
4. פחד

5. אדישות
7. זלזול
8. עצוב

מאונך
1. עצלות
3. גאווה
4. שונא
6. רחמן

בתשבץ שלפניכם מופיעות  מידות, עליכם למצוא את המידות ההפוכות בתוך התשבץ. 
לדוגמא- מאמין ומיואש. בהצלחה!!

משימה!
בחרו מידה אחת שיש בכם.

חישבו- באיזה קצה של המידה אני נמצא?
מה דרך האמצע של המידה זאת?

כלומר, באיזה מצב צריך להיות בקצה שבו אני נמצא 
ומתי צריך להיות בקצה השני.

זאת דרך האמצע. לדעת מתי צריך להיות כאן
ומתי שם... בהצלחה!!

ת ו ד י !?ח



במשפטים שלפניכם מסתתרת התשובה לשאלה שבהגדרה, כלומר, עליכם להבין מה המילה אליה 
מתכוונים בהגדרה, ולאחר מכן לא היכן היא מסתתרת בין האותיות שבמשפט הנתון. 

הפעם המילים שלנו קשורות לסתיו ולמזג האוויר המתקרר...

שימו ט : לרוב, המילה שאתם מחפשים מתחלקת בין שתי מילים צמודות ולא מופיעה כמילה 
שלימה.

לדוגמא: ההגדרה: מעופף בשמיים עם כנפיים בצבעים שונים.
 המשפט: בביקורי בכפר ראיתי פר, פרה והרבה עגלים.

 התשובה: פרפר.
איפה היא מסתתרת במשפט? בביקורי בכפר ראיתי פר, פרה והרבה עגלים.

עכשיו נסו בעצמכם, ואל תשכחו לשלוח לנו את הפתרונות.

ההגדרה: ציפור עם "סינר".
המשפט: הטיול השנתי יתקיים בנחלי אליהו.

ההגדרה: העלים נושרים מהעץ.
המשפט: קח את התיק שלך תיכף ומיד!

ההגדרה: נושבת בחוץ.
המשפט: בטוח הן יבחרו חברות מהשכונה.

ההגדרה: מגנה מהגשם.
המשפט: עוד שני מטר יהיה מקום לשבת.

 rambamlyeladim@gmail.com צלמו ושילחו אלינו את הפתרונות לכתובת
או בדואר ל: אביטל לוי, יצהר. מיקוד: 44831

ומבין כל מי שיענה נכונה יוגרל פרס. 
אפשר לשלוח גם תשובה לאחת החידות ולהיכנס להגרלה.
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עצות הרמב"ם לחיים בריאים:
"כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו, אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו, עד 

שיזקין הרבה וימות, ואינו צריך לרופא; ושיהיה גופו שלם ועומד על בורייו, כל ימיו...". 

הלכות דעות פרק ד' הלכה ל'

השבוע אנחנו נפרדים מפינת עצות  הרמב"ם לחיים בריאים. 
בברכה מהרמב"ם וממנו לבריאות טובה וחורף בריא!!

בע"ה בשבוע הבא הפינה תעבור לעסוק בצמחי מרפא ותבלין

ם י ל י רמ ת ת ס תומ

  rambamlyeladim@gmail.com :נשמח לשמוע מכם, רמב"ם לילדים


