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בחבורה של משה אין כללים. כן, כך הוא חוזר ואומר לבני החבורה. 
יש מספיק כללים בבית הספר, בבית, בכביש ואפילו במכולת חייבים 

לעמוד בתור.

אצלנו אין כללים. וזהו.

בחבורה של משה משחקים כדורסל, קופצים על גדרות ומטפסים 
על גגות.

בחבורה של משה אין כללים. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ודי.

בני  כמו תמיד,  יום ההולדת של משה.  לפני  הסיפור התחיל שבוע 
החבורה רצו לארגן לו מסיבה. תמיד כשיש למישהו יום הולדת כל 

החברים מביאים חטיף או שתייה ועושים מסיבה קטנה.

הפעם מדובר ביומולדת שתיים עשרה, כבר כמעט בר מצווה. יוסי 
החליט שצריך לעשות משהו קצת יותר מושקע.

שלו  התפקיד  מה  כתוב  ובו  פתק  מהחבורה  אחד  לכל  הביא  הוא 
במסיבה וגם הכניס את הפתקים לקלמרים של החברים, שלא ישכחו.

קבע  הוא  שלו.  בבניין  במקלט  תהיה  שהמסיבה  בדף  כתב  יוסי 
להיפגש בארבע וחצי אבל הגיע רבע שעה קודם.

הוציא בלונים והתחיל לנפח. 

ברבע לחמש הוא כבר התחיל לדאוג, קבענו בארבע וחצי לתלות את 
הקישוטים ולסדר את הממתקים. אבל אף אחד לא הגיע.

בחמש נכנסו בנחת אברהם וגבריאל

"מה קורה יוסי?" הם זרקו לחלל האוויר בלי טיפת התנצלות בקולם. 
"יפה ארגנת פה".

"יפה מאד ארגנתי, אבל מה עם כולם?" כעס עליהם יוסי שסבלנותו 
פקעה כבר מזמן.

"אתה יודע" הסביר אברהם ליוסי כמו שמסבירים לילד קטן, "בחבורה 
שלנו אין כללים. אין לבוא בארבע ואין לבוא בשש. כל אחד בא מתי 

שהוא רוצה. זה הכלל של החבורה שלנו" הוא סיכם בהחלטיות.

גבריאל החל לשחק בבלונים, החוט שחיבר אותם נתלש מהתקרה 
והם נפלו על הרצפה.

מתהילה  ספר  "השאלתי  לאימה.  מרים  פנתה  לעשות"  מה  יודעת  לא  "אני 
הגדול.  אחיה  אליהו,  אותה  הרגיע  תדאגי"  "אל  מים".  עליו  נשפכו  ועכשיו 
"עכשיו קיץ, תניחי את הספר בחוץ כמה שעות והוא יתייבש. תסבירי לה מה 

קרה והיא בטוח תבין. אין מה לעשות, זה קורה לכולם"

מה דעתכם?
ָאר ִמַּטְלְטִלין ֵמֲחֵברֹו, ְוָאַבד אֹו ִנְגַנב ַחָּיב ְלַׁשַּלם  "ַהּׁשֹוֵאל ְּכִלי אֹו ְּבֵהָמה, ְוַכּיֹוֶצא ָּבֶהן ִמּׁשְ

ַהּכֹל".  הלכות שאלה ופיקדון פרק א' הלכה א'

הלכה למעשה:
כאשר משאילים חפץ או בעל חיים מאדם אחר והוא ניזוק, אובד או מתקלקל, 
עלינו לשלם לאדם ממנו השאלנו את החפץ. לכן, מרים תצטרך לשלם לתהילה 

על הספר שהתקלקל ולא רק לייבש אותו.

לא  "אני 

הלכה ומעשה

נו, כמכמה חיכינו, כמה ספרנו...נו...
הנפלאשבעה שבועות שאנחנו מחכים לחג הנפלא הזה. חג מתן תורה.מתן תורהנ מחכים לחג הנפלא הזה. חג מתן תו ם לחגבועות

ות:העלון שלנו לבש שוב פנים חגיגיות:ב פנים חגיגיו ל חגיגין שלנו
נה שבועחידות לחג מתן תורה, פנינה שבועית לשבועלשבועות.תן תורה, פנינה שבועית לשבועות ל נינהידות

א' במסמתחילים שוב את פרק א' במסכת אבת אבותב את פרק א א' בממת
והרבה הפתעות!!הפתעות!!

ולתשובות. ל, לתמומחכים למכתבים, לתמונות ולתשכתבים, לתמונות ולתשובכים למכתבים, לתמ מונות

שלכם,
איתן ורועי

"על הדין" סיפור קצר ולעניין

לילדים

פרקי אבות

טובה  בדרך  להתקיים  לעולם  עוזרים  ושלום  אמת  דין, 
ומתוקנת. עולם בלי דינים וכללים, עולם בלי אמת ועולם בלי 

שלום הם מקומות שאי אפשר לחיות בהם בצורה טובה.

ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: 
ַעל ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד:

לֹום,  ַעל ַהִּדין ְוַעל ָהֱאֶמת ְוַעל ַהּׁשָ
ֶׁשֶּנֱאַמר: (זכריה ח, טז)

"ֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכם". 

פרק א' משנה י"ח

מעלות  השלוש  אלו  יושגו  "כאשר 
השלם  האופן  על  המציאות  תהיה   -

שאפשר בלי ספק כלל"

הרמב"ם מסביר לנו את דבריו של רבי שמעון בן גמליאל:

ַמְלכּות:  ְוֶכֶתר  ְּכֻהָּנה,  ְוֶכֶתר  ּתֹוָרה,  ֶּכֶתר  ִיְׂשָרֵאל:  ִנְכְּתרּו  ְּכָתִרים  "ִּבְׁשלֹוָׁשה 
ֶּכֶתר ְּכֻהָּנה- ָזָכה ּבֹו ַאֲהרֹון, ֶּכֶתר ַמְלכּות- ָזָכה ּבֹו ָּדִויד, ֶּכֶתר ּתֹוָרה- ֲהֵרי הּוא ֻמָּנח ְועֹוֵמד 

ּומּוָכן ַלּכֹל, ָּכל ִמי ֶׁשִּיְרֶצה, ָיבֹוא ְוִיּטֹל".
הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה מלמד אותנו שכולנו 
יכולים ללמוד תורה. במעמד הר סיני כל עם ישראל 
תלמידי  או  רבנו  משה  רק  לא  התורה,  את  קיבל 
ה' אלינו, קיבל כל  חכמים. את התורה, שהיא דבר 
ללמוד  יכול  שרוצה,  מי  כל  היום,  עד  ויהודי.  יהודי 
תורה וכך להתקרב לה'. כמה משמח לדעת שמכל 
העולם, ה' בחר דווקא בנו לקבל את המתנה היקרה 

הזאת, את התורה הקדושה.

ּת ֶּכֶתר  ִיׂשְׂשָרֵאלל:  ִנְכְּתרּו  ְּכָתִרים  "ִּבׁשְׁשללֹוֹוׁשָׁשה 

'



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

פנדה גדולהמה רבו מעשיך

היא  האמת  אך  ויפה.  נעים  חמוד,  דובון  של  לסמל  הפך  הפנדה  דב 
שהפנדות הם דובים ענקיים ואפילו שייכים לבעלי החיים הטורפים.

פנדה
הפנדה הוא שם של שני סוגי יונקים טורפים השייכים למשפחת הדוביים. 
הסוג המוכר יותר נקרא 'פנדה גדולה'. אורכו מטר וחצי, משקלו מגיע עד 

לכמאה ושישים ק"ג וצבע פרוותו הוא כידוע שחור ולבן.

גופו לבן ואילו עיניו, אוזניו ורגליו שחורות ובנוסף ישנו פס שחור המקיף 
את גופו של הפנדה קרוב לרגליו הקדמיות.

דב הפנדה שייך למשפחת הטורפים והוא ניזון גם מבעלי חיים אך רוב 
המזון שלו הוא מזון מהצומח, צמחים ובעיקר ניצני חזרן (במבוק).

לפנדה ישנה בליטה בכפת הרגל, הבליטה נראית מעט כמו עוד אצבע 
שבעזרתה הוא יכול לטפס על קני הבמבוק ולהשיג את מזונו.

איפה אני חי?
הפנדות חיים באזורים הרריים, בעיקר בהרי ההימלאיה הגבוהים, בסין 

ובטיבט. אורך החיים של הפנדה הוא עד ארבע עשרה שנה.

סכנת הכחדה
דב הפנדה הוא חיה בסיכון והפך בשנים האחרונות לסמלם של בעלי 
החיים שנמצאים בסכנת הכחדה ומופיע על סמלם של אגודת השימור 

העולמית.

בהצלחה!

בעז

נעמי

קציר

ספירת העומר

ביכורים

הר סיני

עצרת

לימוד תורה

עשרת הדיברות

שבועות

רות

מאכלי חלב

צלמו ושילחו אלינו את הפתרונות לכתובת
rambamlyeladim@gmail.com

או בדואר ל: אביטל לוי, יצהר, מיקוד: 44831
בין כל הפותרים יוגרל פרס שווה. 

הפרסים מחכים רק לכם! קדימה לעבודה!! 
 (אפשר לשלוח גם תשובה לאחת החידות ולהיכנס להגרלה)

על מי נאמר? 

ת ו ד י !?ח

מגילת רות

אברהם פרס לעצמו חתיכה מהעוגה שיוסי הביא והמשיך לפטפט 
עם גבריאל.

כי חשב  כדור  עם  הגיע  הוא  למקלט,  נכנס משה  ועשרה  בחמש 
שהולכים לשחק.

להפתעתו הוא גילה חצי מסיבה שארגנו לכבודו. הפעם משה חווה 

על בשרו את השפעת הכלל היחיד שיש בחבורה.

בבית  כללים  מספיק  יש  כללים.  אין  משה.  של  בחבורה  זה  ככה 
הספר, בבית ובכביש. בחבורה של משה אין כללים ואין חוקים, גם 
אין מסיבות ואין תכנונים. אין בלונים ואין עוגות. כל אחד עושה 

מה שהוא רוצה ודי.

מתן תורה

??
??!!

על מי נאמר? ?על מי נאמר? על מי נאמר? ?על מי נאמר? ??על מי נאמר? על מי נאמר? 

!!
???

??!!

!

??!!

שבועותשבועות

???רות
שבועות

רותרות

מתן תורה

מאכלי חלבמאכלי חלב!!מאכלי חלב

ביכוריםביכוריםביכורים

ביכורים!!הר סיני

!!!!??נעמי!הר סיניהר סיני

??!!

??!

??!??!!

?!!

רזעבלחילכאמ

קהרותדומילת

בדקמירוכיבנ

שכציורעגנבת

בעיתקצדעיהו

וחרכרגמלזסר

עיעתליניסרה

ורמועהתריפס

תורבידהתרשע

ההשדוקהריע

ר ו ז פ תת
שבועות

מאוזן
ֶדה ַאֲחֵרי ַהּקְֹצִרים" 2. "ַוְּתַלֵּקט ַּבּשָׂ
4. "ָקרֹוב ָלנּו ָהִאיׁש- ִמּגֲֹאֵלנּו הּוא"

5. "ַוֵּיֶל ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור ִּבְׂשֵדי מֹוָאב"

מאונך
ק                  ַלֲחמֹוָתּה" 1. "ַוִּתּשַׁ

ה  3. "ַוּתֹאֶמר                   ִלְׁשֵּתי ַכ8ֶתיָה ֵלְכָנה ּשְֹׁבָנה ִאּשָׁ
    ְלֵבית ִאָּמּה"


