רמב"ם
לילדים

מרכז מורשת הרמב"ם התנאים  6טבריה
משרדי המרכז רח' ציפורי  2טבריה טלפקס 04-6790632

עלון  10פרשת תולדות כסלו ה'תשע"ו

שלום חברים יקרים!
חודש כסלו מתחיל ואנחנו מתחילים להרגיש את חנוכה באוויר .גם העלון שלנו מתכונן לחנוכה!
חידות ,הלכות ועוד דברים טובים.
מכירים את הזמן שאחרי הדלקת נרות? כולם יושבים יחד ונהנים להביט בנרות .רוצים לנצל את הזמן
הזה לחוויה משפחתית משותפת וליהנות מרעיונות של אחרים?
שילחו לנו רעיונות לפעילויות או מנהגים משפחתיים שיש לכם ונפרסם אותם כאן.
שימו לב ,מבצע רמב“ם לילדים ממשיך!! הפרסים מחכים לכם.
שבת שלום,
						
איתן ורועי.
							

שמי נעמי .באותם ימים ,ילדה צעירה הייתי כבת אחת עשרה.
התגוררנו בכפר סמוך לירושלים .אבי עסק בהכנת כדים והיה
מחשובי הכפר.
רוחות חדשות החלו לנשב באוויר .רוחות יווניות וחדשניות.
העיר ירושלים הוכרזה כפוליס  -עיר עם עצמאות
בענייני השלטון .עצמאות שכל כך ייחלנו לה.
במקביל החלו לקום תיאטראות ואצטדיונים בכל
מקום.
“לא טוב .לא טוב“ .אמר אבי בכל פעם ששמע
על הקמת אצטדיון כזה או אחר .אחי הגדולים
דווקא שמחו בהזדמנויות שניתנו להם להתעמל ולרוץ.

מבצע רמב“ם לילדים ממשיך
שלחו למערכת תמונה
שלכם עם הדפים
ותוכלו לזכות בפרס שווה
במיוחד!
המבצע עד סוף חודש כסלו ,הזדרזו להצטלם ולשלוח עם שם וכתובת:
 rambamlyeladim@gmail.comאו בדואר :אביטל לוי ,יצהר מיקוד44831 :

המשך יבוא...

הלכה ומעשה
הגענו הביתה רצוצים ועייפים .נסענו
לדודה לאה ואחר כך עצרנו לקנות
סופגניות .אך אז ,ממש בכניסה
לעיר נקלענו לפקק בלתי נגמר של
מכוניות .אבא אמר שזו שעה שכולם
חוזרים מהעבודה ולא הבין איך לא
חשבנו על זה קודם.
נכנסנו הביתה והסופגניות הטריות
הפיצו את ריחן לכל עבר ,אבל צאת
הכוכבים חלף עבר לו והשמיים היו
זרועי כוכבים.

האם ניתן להדליק נרות חנוכה גם
בשעה מאוחרת יותר?

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

מיוחד לחנוכה

לומדים ונהנים מהדפים?

מיוחד לחנוכה

בימים ההם

תיאטרון קטן הוקם בכפר הסמוך וגם שמות יווניים החלו
להישמע בין שכננו.
עיתים היה נדמה לי כי אבי איננו קורא את המציאות כפי
שהיא .וכי מה רע יש בקריאת שמות כאנטיגנוס ויאסון? האם
קריאת שמות והשתתפות באי אילו פעילויות פוגמת במשהו
מיהדותנו? אנו מקפידים על שמירת שבת וקיום כל ההלכות
כפי שהן .אם כן ,מדוע אבא לא שמח?
אחי הגדולים נהנו מהחידוש ואחותי הגדולה נהנתה להשתתף
בחוגי אמנות יוונית .אבא לא אסר עליהם אך גם לא עודד
אותם לכך.
אבא לא שמח .חשוב לשמור על בריאות הגוף והנפש ,כך
הוא אמר .אך אומנות יוונית וספורט יווני יביאו אותנו למקומות
שאיננו חפצים בהם.
ואני הבטתי מהצד .עטופה במחשבות כתמיד .מחכה לראות
איך ייפול דבר.
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 50בגימטריה
מילת זירוז
עצרו
אביו של מתושלח (בראשית ה‘ ,כ“א -כ“ה)
החג המתקרב
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כ בוד!!

כ ל רהואביגיל לוי
לת ממראש צורים
משבוע שעבר
ע ל הפתרונות

 300בגמטריה
ההפך מכאן
מדליקים בו את החנוכייה

!

 10בגימטריה
בתוכי
סבא שלי
כל הכיוונים והצדדים
כל הכיוונים והצדדים שלו
משחקים בו בחנוכה
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!

מילים מסתתרות בפרשה

!

צלמו ושילחו אלינו את הפתרונות לכתובת
 .1הגדרה :מהם הכין יעקב תבשיל אדום.
rambamlyeladim@gmail.com
משפט :המנהל יישאר בתפקידו עד שימנו מנהל חדש.
או בדואר ל :אביטל לוי,
 .2הגדרה :שנים רבות לא היו לרבקה ילדים היא הייתה _________
משפט :הגנן ראה שהצמחים לא גדלו היטב ,הוא עקר הכול וישתול צמחים טובים יותר.
יצהר .מיקוד44831 :
הפרסים מחכים רק לכם!
 .3הגדרה :יעקב ברח לארץ זו.
בין כל הפותרים יוגרל פרס שווה.
משפט :הילדים שיחקו במחבואים ,גד התחבא מאחורי הפח ,רן תחת השולחן.
קדימה לעבודה!!
 .4הגדרה :אותן רצה יעקב להשיג.
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משפט :אביה קיבלה מכה ,אמא הצמידה פלסטר לברך ותחבושת למרפק.

(אפשר לשלוח גם תשובה לאחת החידות
ולהיכנס להגרלה).

פינת צמחי מרפא ותבלין

שירת העשבים
מליסה רפואית  -מי מכיר?

מתעניינים בצמח מיוחד? ספרו לנו ונכתוב

המליסה הרפואית מגיעה אלינו מצפון אפריקה ואירופה ,היא שיח
ירוק בעל ניחוח לימוני וסגולות רפואיות.
המליסה ידועה בכוחה המרגיע ,בהורדת לחץ וחרדה וגם בשיפור
הזיכרון ויכולת הלימוד.

אז מה דעתכם לשתות שלוש כוסות של תה חליטת
מליסה לפני המבחן הבא?

השימוש במליסה ,בדומה לנענע הוא בעיקר בתה .משרים את
המליסה כעשר דקות בכוס מים רותחים .מוציאים את העלים
ושותים .גם כאן ,אם אתם משתמשים במליסה מהגינה יש לשפוך
את החליטה לכוס אחרת דרך מסננת עם כשרות המיועדת
לסינון החרקים .מומלץ לשתות לא יותר משלוש  -ארבע כוסות
של חליטת מליסה ליום.

גידול מליסה רפואית בגינה או בעציץ
זריעה מומלץ לזרוע את זרעי המליסה בעונת הסתיו או החורף.
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כשבועיים עד
חודש מזמן זריעת
המליסה אמורה
להתחיל הנביטה .גם אז יש להקפיד על אדמה לחה
ומוצלת .מכיוון שהמליסה הרפואית גדלה בקצב מהיר היא עלולה
להשתלט על צמחים אחרים .לכן מומלץ לתחום אותה באבנים.
וכן להסיר ממנה עלים חלשים ופצועים .מרגע שהמליסה מתחילה
לפרוח ניתן להשתמש בה לאורך כל השנה ,אך להקפיד על צל
והשקיה.

?

בהצלחה!

!

את הזרעים יש להטמין בעומק של כ 5-ס“מ בתוך האדמה
ולהקפיד על מרחק של כ 30-ס“מ בין מליסה אחת לשנייה.
האדמה צריכה להיות לחה ומנוקזת וכן ,להיות מוצלת חלקית,
שמש רבה מידי עלולה לפגוע במליסה שלכם .יש להקפיד על
השקיה של הצמח אך לא להציף אותו.
המליסה הרפואית ניחנה בשמן אתרי .היא מפרישה לאוויר שמנים

אתרים וכך היא דוחה חרקים קטנים כמו פשפשים וכנימות עלה.
כך שאם נזרע אותה בסמיכות לצמחים שעלולים להיות נגועים
מחרקים אלו -היא יכולה להיות כעין מדבירה טבעית עבורם.
בנוסף ,המליסה מושכת אליה דבורים .דבורים אלו יכולות לסייע
להפריית צמחים כמו דלעת ,מלפפונים,
קישואים ושאר הצמחים הזקוקים
להאבקה של
הדבורים .כדאי לקחת
בחשבון את התכונות
האלו כאשר אנחנו
נש
מח שת
ש
ל
חו
חושבים היכן לזרוע
לנו
שם
תמונה
וכתובת
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מתעניינים בצמח מיוחד? ספרו לנו ונכתוב עליו בע“ה בעלונים הבאים.
נשמח לשמוע מכם ,רמב"ם לילדיםrambamlyeladim@gmail.com :

