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שלום חברים יקרים!
השבוע נקרא את פרשת וירא,

בפרשה שלנו מסופר על אברהם אבינו ששמח מאד בהכנסת אורחים למרות שהיה חולה. 

אנחנו יכולים ללמוד ממנו שכל אחד, בכל מצב יכול לעזור לאחרים. בדברים קטנים ובדברים גדולים.

שנזכה להוסיף טוב בעולם.
        שלכם,

איתן ורועי.        

שלום חברים, זה שוב אני, יותם. כן, הג'ינג'י... יפה שאתם זוכרים.
עם  להתמודד  לא  שהחלטתי  לכם  סיפרתי  שעברה  בפעם 

כמה  שראיתי  אחרי  אבל  קצת.  איתה  לחכות  הכעס.  מידת 
ולהצחיק רק כשזה  אני מצליח לא לספר בדיחות מעליבות 

מתאים, החלטתי לחזור למידת הכעס.
תראו, לכל אחד יש מידות לתקן. אם נודה על האמת, בהרבה 
מידות יש לנו איך להשתפר.  אבל לכל אחד יש כמה מידות 

בשבוע שעבר למדנו שכאשר אדם רוצה להרגיל את עצמו ללכת בדרך 

האמצע במידה מסוימת, הוא צריך לעשות שוב ושוב מעשים של דרך 

האמצע במידה הזאת. אחרי שהוא יעשה זאת שוב ושוב יהיה לו הרבה 

יותר קל והוא יתרגל לעשות את המעשים האלו. עם הזמן הוא יתרגל 

ללכת בדרך האמצע- שביל הזהב וכבר לא יצטרך להתאמץ בכלל כי 

הוא יהיה רגיל בזה.

יכול לטעום  חולה  לנו,  שאדם  רופא, מסביר  השבוע הרמב"ם שהיה 

טעם משונה באוכל או אפילו לרצות לאכול דברים שלא רגילים לאכול. 

כמובן שאדם כזה צריך ללכת לרופא. 

כך, כאשר אדם קיצוני מידי במידה מסוימת כמו למשל קמצן בצורה 

מוגזמת, כעסן במידה מוגזמת או ביישן במידה מוגזמת-  הוא כמו חולה.

קשה לו ללכת במידה הזאת בדרך האמצע כי הוא ממש בקצה השני. 

לכן, הוא צריך ללכת למישהו שהוא כמו רופא נפשות.

איך להגיע  ולקבל ממנו עצה  כלומר, אדם חכם שמבין בנפש האדם 

לדרך האמצע.

הרמב"ם אומר לנו כך:
"חולי הגוף- אנשים שחולים בגוף, טועמים המר מתוק והמתוק מר- אוכלים אוכל מתוק ומרגישים שהוא מר, 
ולהיפך. ויש מן החולים מי שמתאווה ותאב למאכלות שאינן ראויין לאכילה...-יש חולים שמתאווים ורוצים 

בה  קיצוני  שהוא  מידה  לו  שיש  אדם  כך  חולות-  שנפשותיהם  אדם  בני  כך  למאכל.  לא  שהם  דברים  לאכול 

בצורה משמעותית, הוא כמו חולה במידה הזאת. למשל ביישן בצורה מוגזמת מאד, או כעסן בצורה מוגזמת מאד. 

מתאווים ואוהבים הדעות הרעות... -מרוב שרגילים להיות קיצוניים במידה הזאת כבר לא רוצים לעזוב אותה. וכאילו אוהבים 
אותה. וממשיכים להיות קיצוניים במידה הזאת בלי להשתנות. ומה היא תקנת חולי נפשות? –מה הפתרון במצב כזה? ילכו אצל 

החכמים, שהם רופאי הנפשות- ילכו לאדם חכם וצדיק, שהוא כמו רופא של הנפש. וירפאו חוליים בדעות, שמלמדין אותם 
עד שיחזירום לדרך הטובה" –והצדיק הזה ילמד אותם איך ללכת בדרך האמצע. בשביל הזהב.

הלכות דעות לרמב"ם פרק ב' הלכות א'-ב'

ברוך חוזר ועושה
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קיצוניות שממש בולטות אצלו. אחד ביישן ואף פעם לא מעז 
להזמין חברים הביתה וככה אין לו חברים טובים. אחד קמצן 
ולא מוכן לשתף אף אחד בדברים שלו וזה לא נעים לאחרים.

ואני- כועס מהר. כל דבר קטן מכעיס אותי. כן, אני לא מתבייש 
להשתנות  רוצים  ואם  להשתנות.  החלטתי  כי  זה  את  לומר 

במשהו כל כך גדול חייבים להשקיע בזה.
אז זהו. החלטתי שאני כבר לא כועס.

אבל איך? איך מפסיקים לכעוס?
אז בפעם הראשונה, החלטתי לשים כובע על הראש שיכסה 

לי את השיער הג'ינג'י ולא לצאת לשחק במגרש.
אבל זה לא עזר. כי יום אחר כך ירדתי למגרש והכל היה כרגיל.
בפעם אחרת החלטתי לא ללכת לפעולה בסניף כי עם הרבה 
חברים אני מתרגז מהר. כשלא בוחרים אותי או כשילדים לא 
משחקים לפי הכללים. אבל אז כעסתי על כולם בבית וזה לא 

היה שווה את זה.
יום אחד אפילו החלטתי שאני שותק כל ההפסקה כדי לא 
כדי  החדר  את  נעלתי  וביום שלמחרת  אחד.  אף  על  לצעוק 

שאף אחד מהאחים שלי לא יכעיס אותי.
אבל אתם יודעים, הרגשתי שזה לא זה. שאין לי דרך מסודרת 
שאני יכול ללכת בה וכך להגיע לשביל הזהב. הרגשתי שאני 

צריך עזרה.
הצלחתי  ולא  לישון  הלכתי  הסעודה.  אחרי  בשבת  היה  זה 
מה'  וביקשתי  שלי  הכעס  מידת  על  הרבה  להירדם. חשבתי 

שיעזור לי להתמודד איתה. שיראה לי מי יכול לעזור לי.
בסלון.  עדיין  שהיה  שלי,  לאבא  והלכתי  מהמיטה  קמתי  ואז 
אני  מה  על  מבין  וראיתי שהוא  שלי  בהרגשה  אותו  שיתפתי 

מדבר.
יותם", שיתף אותי אבא. "אני מאד מבין על מה  יודע,  "אתה 

אתה מדבר. גם אני הייתי פעם במצב דומה למצב שלך".
הופתעתי מאבא, אבל גם שמחתי מאד שאני לא לבד ואולי 

סוף סוף עומד לקראת פתרון לבעיה.
"כשהייתי בערך בגילך הייתה גם לי בעיה דומה. היה לי קשה 

אחרים. תמיד חשבתי שאני  אנשים  דעות של  לשמוע  מאד 
צודק וכל השאר טועים. לא הייתי כועס על האחרים אבל הייתי 
מזלזל בהם. חשבתי שאני הכי חכם בעולם. אפשר לקרוא לזה 
וחיכיתי  לדבריו  מרותק  הייתי  עלי.  והביט  עצר  אבא  גאוותן". 

שימשיך.
"עם הזמן הרגשתי שאולי אני לא הולך בדרך הנכונה. ראיתי 
שילדים לא רוצים להיות חברים שלי. הבנתי שהם מרגישים 
שאני מזלזל בהם. אבל, בגלל שהייתי כל כך רגיל להיות כזה, 
לא ידעתי איך אני יכול להשתנות. ניסיתי כל מיני דרכים אבל 

הייתי קצת מיואש.
כמוך.   ממש  שלי,  לאבא  לפנות  החלטתי  אחד  שיום  עד 
ושאלתי אותו, מה אני יכול לעשות כדי להצליח לכבד גם מי 

שלא חושב כמוני.
אבא שלי, סבא אברהם, שמח שניגשתי אליו ואמר לי שהדרך 

הטובה ביותר היא ללמוד מאדם חכם שמבין בנפש האדם.
לכל  פתרונות  למצוא  יכולים  לא  אנחנו  אותנו,  ברא  ה'  ככה 
דבר בעצמנו, וכמו שאדם חולה הולך לבקש עזרה מרופא כך 
כשרוצים לשנות משהו בנפש צריך להתייעץ עם מישהו שמבין 

בנפש.
האמת שקצת נבהלתי. 'מה, אני משוגע? אני חולה נפש?' אבל 
יש מידות בנפש שהוא  סבא אברהם הסביר לי שלכל אחד 

צריך לתקן. ורופא נפש הוא אדם בעצם צדיק".
חשוב  לרב  ללכת  צריך  אני  "מה,  בסיפורו.  אבא  את  עצרתי 

וצדיק? איך אני אגיע אליו? ואיך הוא יעזור לי?"
אותך  לקחת  מאד  אשמח  ואני  צדיק.  לרב  ללכת  "אפשר 
ללמוד מכל מיני צדיקים" ענה לי אבא בשמחה. "ואפשר גם 
תיקון  על  ספרים  לנו  וכתבו  נפטרו  שכבר  מצדיקים  ללמוד 
המידות. או שאפשר ללמוד מסיפורים על צדיקים, כך יהיה 

לנו רצון ללכת בדרך שלהם".
שמחתי מאד שפניתי לאבא שלי. ידעתי שהוא ישמח לעזור. 

כבר בשבת ההיא החלטנו שאנחנו מתחילים ללמוד ביחד.
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המשךברוך חוזר ועושה
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פתרו את החידות כך שבמשבצת הראשונה תופיע אות אחת. בשנייה האות הזו ועוד 
אות, עד שתגיעו למילה האחרונה שכוללת בתוכה את כל האותיות מהמילים הקודמות.

אותה שהיא גם איבר בגוף

עיר  שנכבשה בימי יהושע

איבר עיכול בגוף

בגד שלובשים בחורף

בגימטרייה 30

ההפך מהמילה מתחת

_____ שלכת

הנעל שלי

תשבץ פירמידה!?

80 בגימטרייה 

אוכלים בעזרתה מרק

עיקם כלפי מטה

מחממת את היד
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צלמו ושילחו אלינו את הפתרונות לכתובת 

  rambamlyeladim@gmail.com
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(.

גזר הוא ירק שורש בעל ערכים תזונתיים רבים. את הגזר ניתן 
לבשל, לטגן, לאפות, להוסיף לסלט חי או סתם לנשנש.

הגזר יכול לשמש כפתרון לבעיות רפואיות רבות, כגון: שיפור 
ראייה, מערכת העיכול, בעיות בכבד, אקנה, אסטמה, כולסטרול 

גבוה, אנמיה, טוב לחיזוק העצמות, מחזק את המערכת 
החיסונית, סוכרת, בעיות עור ועוד. במקרה בו רוצים לטפל 

בבעיות רפואיות מומלץ לאכול את הגזר חי או לשתות מיץ גזר.
רוצים לגדל גזר בעצמכם? 

גידול גזר באדנית או בערוגת הגינה יאפשר לכם הנאה מגזרים 
טריים ונקיים מריסוס בכל ימות השנה.

הגזר הינו צמח דו שנתי ממשפחת הסוככיים, החלק אותו אנו 
אוכלים  הוא בעצם השורש, שנמצא באדמה.

תנאי זריעת הגזר
בחרו אזור שטוף שמש שיתאים לגידול גזר.

גזרים אוהבים גם קרירות אך רגישים לקרה.
את זרעי הגזר מומלץ לזרוע באדמת חמרה או אדמה 

קלה ופריכה.  
ניתן לזרוע את הגזר גם בקיץ, אך על 

מנת להגיע לגזר בעל איכות גבוהה 
מומלץ לזרוע אותו בסתיו. חשוב 

שזריעת הגזר תתבצע רק לאחר הקלה משמעותית בעומסי 
החום. עד למועד הזריעה, נשמור את הזרעים במקום חשוך 

ויבש.
גזרים אוהבים קרקע עשירה ומאווררת. יש לתחח את האדמה)-

לאוורר אותה בעזרת מעדר( בעומק של כ 30 ס"מ באזור 
הזריעה, לסקל את הקרקע מאבנים ולנכש עשבים. 

יש לזרוע את הגזר במרווחים של כ- 15 ס"מ אחד מהשני, 
בעומק של כסנטימטר ולהשקות בעדינות.

טיפול שוטף בצמח הגזר
השקיה: בינונית, יש לשמור על קרקע לחה אך לא רטובה מדי.

הנביטה מתרחשת בין עשרה ימים לשבועיים מזמן הזריעה. 
לאחר שינבטו הזרעים, חשוב לדלל את שתילי הגזר כך שבין 

שתיל לשתיל יהיה מרחק של לפחות 15 ס"מ. כך לגזרים יהיה 
מקום לגדול בצורה טובה.

קטיף: באביב. את הגזרים ניתן לעקור מהאדמה כאשר הם 
מגיעים לעובי של כשלושה ס"מ.

ריחו של שורש הגזר מושך זבובים, לכן מומלץ לשתול במקום 
קרוב צמחים המפרישים שמנים אתריים כמו נענע, זוטה לבנה 

וכדומה. ריחם של צמחים אלו מטשטש את ריחו של 
הגזר וכן מרחיק כנימות עלה, זבובים ויתושים.

 חדש!! פינת צמחי מרפא ותבליןשירת העשבים

גשם
מטרייה
מגפיים

מעיל
עננים

ברק

רעם
שלולית

רוח
צעיף

כפפות

מה אתם יודעים על גזר?כתום כתום

ר ו ז פ יתת פ ר ו תח

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


