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מבצע רמב«ם לילדים יוצא לדרך!!!
לומדים ונהנים מהדפים?

שלחו אלינו למערכת תמונה שלכם עם הדפים ותקבלו פרס שווה במיוחד!
המבצע עד סוף חודש כסלו, הזדרזו להצטלם ולשלוח אלינו עם שם וכתובת:

rambamlyeladim@gmail.com
או בדואר ל:אביטל לוי, יצהר. מיקוד: 44831

שלום חברים יקרים!
פוגשים את אליעזר עבד אברהם, אליעזר קיבל על עצמו את  חיי שרה, בפרשה שלנו אנחנו  נקרא את פרשת  השבוע 

המשימה הקשה למצוא אישה ליצחק. מכיוון שה' ראה כמה אליעזר מוכן להתאמץ הוא עשה 
לו 'קפיצת הדרך' ואליעזר לא היה צריך להתאמץ יותר מידי.

גם בהמשך- ה' עזר לו ונתן לו סימנים לדעת מי האישה המתאימה ביותר ליצחק.
אנחנו יכולים ללמוד מכך שכאשר אנחנו לוקחים על עצמנו משימה ומוכנים להשקיע בשבילה- 

ה' עוזר לנו ו'מקפיץ לנו את הדרך'.
שנזכה להצליח בכל המשימות ולהגשים את כל החלומות.

        שלכם,
איתן ורועי.        

בשבוע שעבר ראינו שאדם שרוצה לעבוד על מידותיו צריך ללמוד מאדם צדיק שמבין בנפש האדם. ללכת לצדיק או ללמוד 
בספרים של צדיקים וכך לדעת מהי הדרך הטובה ביותר להתקדם ולשנות את מידותיו. הפעם נראה כיצד הרמב"ם מסביר 

לנו איך להתמודד עם מידת הכעס.

הרמב"ם אומר לנו כך:
"ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינוניות, אלא יתרחק עד הקצה האחר-. והוא גובה הלב )גאווה(,
שאין הדרך הטובה שיהיה האדם עניו בלבד, אלא שיהיה שפל רוח, ותהיה רוחו נמוכה למאוד.  ולפיכך, 
נאמר במשה רבנו "עניו מאוד" )במדבר י"ב, ג'( ולא ענו בלבד. וכן הכעס, דעה רעה היא עד למאוד; וראוי 
לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. וילמד עצמו שלא יכעוס, ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו". 

הלכות דעות לרמב"ם פרק ב' הלכות ה'- ו'.

לומדים הלכות דעות

הרמב"ם מסביר לנו שבמידת הגאווה ומידת הכעס ראוי דווקא ללכת לקיצוניות. לא ללכת בדרך האמצע אלא לקיצוניות 
השנייה ולא לכעוס לעולם. גם אם אדם מעליב או פוגע- לא לכעוס עליו בכלל.
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ת א א צ למ ד ב ה םיה לא מתייאש - לא כועס

חברים יקרים, זה שוב אני, יותם. בשבוע שעבר סיפרתי לכם 
על הלימוד שלי עם אבא.

ברוך ה', החל מאותה שבת התחלנו ללמוד יחד. למדנו את 
דברי הרמב"ם על הכעס. ראינו איך חז"ל אמרו שכעס הוא 
כמו עבודה זרה, בגלל שאדם שכועס שוכח שה' ברא אותו, 
הוא חושב שהוא הכי חשוב בעולם ואוי ואבוי אם מישהו יעז 

לפגוע בו. הוא כאילו עושה מעצמו אליל.
הכעס,  למידת  הגאווה  מידת  בין  הקשר  גם  שזה  ראינו 
עושים  בעצם  אנחנו  מישהו  על  וצועקים  כועסים  כשאנחנו 

את זה מתוך גאווה.
בסבלנות  שנהג  הזקן  הלל  על  גם  לי  סיפר  שלי  אבא 
וגזל מזמנו באמצע  אליו עם שאלות משונות  באדם שבא 

ההתארגנות לשבת.
להפסיק  כדאי  כמה  לי  והראה  אותי  חיזק  הזה  הלימוד 

לכעוס.
לא  כדי  חברים  עם  לשחק  לא  ניסיתי  איך  זוכרים  אתם 

לכעוס?
חברים  עם  להיות  אפשר  הדרך.  זו  שלא  החלטתי  הפעם 

אבל אם משהו מכעיס אותי- להתאפק ולהתעלם.
אחרי הלימוד עם אבא הרגשתי שאני מסוגל לעשות את זה.
אני  "השבוע  בערב.  ראשון  ביום  אמא  לי  קראה  "יותמי", 

מתחילה לעבוד בימי שלישי עד שלוש וחצי".
"זה אומר שאני נשאר לבד עם הקטנים??" שאלתי את אמא, 
מבין מייד מדוע היא מדברת בטון מתנצל. היא יודעת כמה 
אני לא אוהב להיות איתם לבד בשעות הצהריים. במיוחד 
יודע  שהוא  חושב  שתמיד  שמתחתי  האח  אריאל,  עם  לא 

הכל יותר טוב ממני.
"כן יותם, ואני בטוחה שתסתדר". ענתה אמא בחוסר ביטחון.
יום שלישי הגיע, בדרכי מבית הספר לא הפסקתי לחשוב 
על השעות הבאות בבית. כל כך לא רציתי להיות לבד עם 

האחים הקטנים.
שזאת  והרגשתי  בראשי.  עלה  הזקן  הלל  של  סיפורו  אבל 
בדיוק הזדמנות ליישם את מה שאני לומד עם אבא. אני לא 

אכעס עליהם. ובעזרת ה' יהיה בסדר.
זכרתי גם את מה שאבא מקפיד לומר לי בכל לימוד שלנו.

ולהמשיך  להתייאש  לא  הוא  העיקר  להשתנות,  זמן  לוקח 
צריך  הצלחנו,  לא  אחת  פעם  אם  גם  להצליח.  לרצות 

להמשיך לנסות.
הגעתי הביתה והפעלתי דיסק עם שירים שמחים כדי ליצור 
לי  יאמר  מישהו  אם  שגם  החלטתי  בבית.  שמחה  אווירה 
רק  ואתרכז  אותם  לא אשמע  אני פשוט  דברים מכעיסים 

בשירים.
על  אותנו  לראות  הופתעה  היא  הביתה  חזרה  כשאמא 
הרצפה בסלון. את הרצפה מקשטים פאזלים בכל המידות 

והגדלים וסביבם ילדים שמחים ומחויכים.,
אמר  כשהוא  אריאל  על  כעסתי  שלא  חושבים  אתם 
שמחממים את השניצלים בטוסטר ולא במיקרוגל? כעסתי 
עליו. כעסתי גם על אחותי ששפכה כוס מיץ על הרצפה וגם 

על אחי שהרביץ לה.
אבל בסך הכול, מספר הפעמים שבהם התגברתי הצליח 
ליום  מחכה  כבר  אני  עכשיו  השמחה.  האווירה  את  לייצר 

שלישי הבא.

מתעניינים בצמח מיוחד? ספרו לנו ונכתוב עליו בע"ה בעלונים הבאים.

מתעניינים בצמח מיוחד? ספרו לנו ונכתוב

הנענע מגיעה אלינו מאירופה ואמריקה הצפונית. הנענע 
מסייעת לקירור הגוף וכך מקלה על כאבי בטן. כמו כן היא 

משרה רוגע בגוף, מרגיעה כאבי ראש ומתח ומסייעת לריענון 
והקלה על חום, הצטננות וקשיי נשימה.

הדרך המקובלת ביותר היא שתיית חליטת נענע. משרים עלי 
נענע בכוס מים רותחים כעשר דקות. מוציאים את העלים 

ושותים לרוויה.

שימו ט:  נענע שגדלה בגינה עלולה להיות נגועה בחרקים 
ההשריה  לאחר  לכן,  ריסוס.  ללא  גדלה  שהיא  מכיוון 
מוציאים את העלים ושופכים את התה לכוס אחרת דרך 

מסננת מיוחדת בעלת כשרות המיועדת לסינון החרקים.
אם קניתם את הנענע בחנות ויש לה כשרות טובה 

מספיק לשטוף אותה היטב ואין צורך בסינון. במקרה כזה 
אפשר גם להשתמש בה לתיבול סלטים, לבישול ולאפיה.

גידול נענע בגינה: 
הנענע היא שיח רב שנתי, כלומר, שותלים אותה והיא 

ממשיכה לצמוח משנה לשנה.
ניתן לשתול את הנענע במשך כל השנה אך 

פריחתה העיקרית היא בחודשי הקיץ.
את הנענע ניתן לגדל בקלות בגינה או 

בעציץ.
הטיפול בנענע:

הקרקע: הנענע צומחת מהר 
מאד ועשויה להגיע לגובה של 

כחצי מטר.
יש לשתול את הנענע באדמה 

פורייה ואוורירית.

את הנענע צריך לשתול במרחק של כחצי מטר בין שתיל 
לשתיל.

שתילת נענע בעציץ: במקרה שבחרתם לשתול את הנענע 
בעציץ יש לבחור במקום שטוף שמש כמו אדן החלון או 

במרפסת. בנוסף, הקפידו על כלי רחב 
שיאפשר לשורשי הנענע להתפתח 

ולהתפשט.
השקיה הנענע דורשת 

השקיה מרובה. יש 
להקפיד שהאדמה 
תהיה לחה באופן 

קבוע אך לא מוצפת 
מים בצורה מוגזמת. 

לכן, ניתן לשתול 
את הנענע במקום 

בו יש טפטוף מים מתמיד. כמו למשל, בסמיכות 
לצינור המזגן. כך תיהנו מהשקיה ללא מאמץ 
גם בחודשי הקיץ. אם שתלתם את הנענע 

בעציץ מומלץ לרוקן את הצלוחית שתחת 
העציץ מספר דקות לאחר ההשקיה כדי 

למנוע הצטברות מים מיותרת.
גיזום- הנענע גדלה במהירות, אל תחששו לגזום 

עלים שקמלו, כך תשמרו על שיח רענן ותוצרת 
משובחת.

בנוסף, יש להקפיד על גיזום עלים שנדבקו בכנימות 
העלה. אלו מגיעות אל הנענע בקיץ ועלולות 

להתפשט אל הצמח כולו.

 פינת צמחי מרפא ותבליןשירת העשבים
נענע ירוקה ומרעננת

ניסיתם בבית?
נשמח מאד שתשלחו לנו תמונה 

של הצמח שלכם
rambamlyeladim@gmail.com 

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

?!

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

הפרסים מחכים רק לכם!
בין כל הפותרים יוגרל פרס שווה. קדימה לעבודה!! )אפשר לשלוח גם תשובה לאחת החידות ולהיכנס להגרלה(.

מאוזן
1. רבקה משקה אותם במים

4. מכר את המערה לאברהם

5. דלק באוהל שרה משבת לשבת

6. נפטרה בפרשתנו

8. מקום הולדתו של אברהם

9. עבד אברהם

ת ו ד י תשבץ חיי שרה!?ח
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מאונך
2. אחיה של רבקה

3. שם נקברה שרה

4. היה קשור לאוהל שרה

7. אביה של רבקה לומדים ונהנים מהדפים?
שלחו אלינו למערכת תמונה שלכם עם הדפים

 ותקבלו פרס שווה במיוחד!

מבצע רמב“ם לילדים

המבצע עד סוף חודש כסלו, הזדרזו להצטלם ולשלוח אלינו עם שם וכתובת:
rambamlyeladim@gmail.com      או בדואר ל:אביטל לוי, יצהר. מיקוד: 44831

יוצא
לדרך!!!


