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 עדות     י

לילדים עדות ישראל
חברים יקרים!

בתי הספר חוזרים לשגרה וגם אנחנו מתחילים שגרה חדשה. 
 עלון רמב”ם לילדים השתדרג ושמח להביא בפניכם תוכן מעניין ומיוחד 

המשלב את תורתו של הרמב”ם יחד עם מידע מרתק על עדות ישראל השונות.
שמחים שהצטרפתם אלינו ומוזמנים להמשיך לקבל את העלונים בבית הספר, 

 edotlyeladim@gmaiml.com  במייל 
או בהצטרפות לקבוצת הווצאפ השקטה בסריקת הקוד

מה חדש?

מה בפרשה?

11 פרה אדומה.

 תלונת בני ישראל על מחסור במים

 המובילה את משה ואהרון להכות על
סלע.

22

44  משה ואהרון נענשים, וה’ אומר להם
שלא יזכו להיכנס לארץ ישראל.

 עוג וסיחון לא מאפשרים
 לעם ישראל לעבור

 בארצותיהם ויוצאים
 נגדם למלחמה. ה’ עוזר

 לבני ישראל והם מנצחים
במלחמות אלו.

66

מים יוצאים מהסלע.33

מות אהרון.55

התאנה הזו נפלה בשבת 
מהעץ. מותר לאכול 

אותה?

תוכל לאכול אותה 
בשמחה במוצאי 

שבת.

ָּבת, ָאסּור  ֵּפרֹות ֶׁשָּנְׁשרּו ַּבּׁשַ
ְלָאְכָלן ַעד מֹוָצֵאי ַׁשָּבת 

הלכות שבת כ”א, ז’

חברים יקרים!
שלחתם כבר מתכון עם תמונה למבצע מבשלים עם סבתא? אם לא - זה 
בדיוק הזמן! כל הפרטים מופיעים בפנים. וכמו תמיד, חידות, פיוט ושלל 

הפתעות. מחכים לפתרונות שלכם!
 שמחים שהצטרפתם אלינו ומוזמנים להמשיך לקבל את העלונים בבית הספר, 

edoylyeladim@gmail.com במייל 
או בהצטרפות לקבוצת הווצאפ השקטה בסריקת הקוד

מה חדש?

ואביא אתכם אלי”על כנפי נשרים     “ואשא אתכם

סיפורי עדות ועליות: שלמה שרעבי

 שלמה נולד בעיר זנדאן שבתימן. שלמה
 למד כתיבה וקריאה בעברית ובערבית,

שפת המקום.

 אביו, עסק בעיבוד עורות, שמהם עושים
 מזרנים וכן, היה משורר. את אחד השירים
כתב בעת עליית המשפחה לארץ ישראל.

 שלמה עלה לארץ ישראל בהיותו בן
 עשרים. הוא ובני משפחתו שהו כחודש
ימים בעיר עדן משם הגיעו לרחובות.

תמוז תש"פ



 מי מזהה?

7303

כיצד קשור כל אחד מהמספרים לפרשת השבוע?

מספרים בפרשה

סרקו והאזינו לפיוט

פיוט השבוע

מרתק  למסע  יוצאים 
והווה  עבר  המשלב 
מנהגים,  על  ולומדים 
מאכלים וסיפורי עדות 
וסבתא.  סבא  מבית 
פרויקט 'חוקרים צעירים' 
הרמב"ם  מרכז  של 

והעדות.

לתלמידי כיתות
ד-ו שרוצים 

לקחת חלק בפרויקט 
ייחודי במכון המחקר. 
לראיין, לאסוף חומרים 

ולהפוך בעצמם 
לחוקרים צעירים.

החוקרים המצטיינים ימשיכו איתנו לפרויקט 
השנתי של מחקר מקיף שיימשך במהלך
שנת תשפ"א ויזכו לקחת חלק במכון 

המחקר של מרכז הרמב"ם והעדות 
ובכניסה משפחתית חינם למרכז המבקרים.

סקרניים?
אוהבים לחקור?
מתעניינים בסיפורים

מרתקים?

חוקרים צעירים
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info@harambam.org.il :לפרטים

וחידודים חידות  

 ְיִדיד ֶנֶפׁש ַאב ָהַרְחָמן. ְמׁשֹוְך ַעְבְדָּך ֶאל ְרצֹוֶנָך. 
 ָירּוץ ַעְבְדָּך ְכּמֹו ַאָיּל. ִיְשַׁתֲּחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶרָך. 

ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידֹוֶתָך. ִמנֹוֶפת צּוף ְוָכל ָטַעם.

 ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם. ַנְפִשׁי חֹוַלת ַאֲהָבֶתָך. 
 ָאָנּא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה. ְבַּהְראֹות ָלּה ֹנַעם ִזיֶוָך. 
ָאז ִתְּתַחֵזּק ְוִתְתַרֵפּא. ְוָהְיָתה ָלּה ִשְׂמַחת עֹוָלם:

 ָוִתיק ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך. ְוחּוָסה ָנּא ַעל ֵבּן ֲאהּוֶבָך. 
ִכּי ֶזה ַכֶּמּה ִנְכסֹוף ִנְכַסְפִתּי. ִלְראֹות ְבִּתְפֶאֶרת ֻעֶזָּך. 

ֵאֶלּה ָחְמָדה ִלִבּי. חּוָסה ָנּא ְוַאל ִתְּתַעָלּם:

 ִהָגֶּלה ָנא ּוְפרֹוׂש ֲחִביִבי ָעַלי. ֶאת ֻסַכּת ְשׁלֹוֶמָך. 
 ָתִּאיר ֶאֶרץ ִמְכּבֹוֶדָך. ָנִגיָלה ְוִנְשְׂמָחה ָבְך. 

ַמֵהר ָאהּוב ִּכי ָבא מֹוֵעד. ְוָחֵנּנּו ִכּיֵמי עֹוָלם:

ידיד נפש  |  רבי אלעזר אזכרי
פיוט זה התקבל בעדות ישראל השונות ומושר 

בזמנים שונים במהלך השבת. לפני קבלת שבת 
או לפני סעודה שלישית

 מזהים את המאכל?

 באיזו עדה נוהגים
לאכול אותו?

פרה אדומה /  עץ ארז /  תולעת שני /  
אזוב /  כהן /  טמא /  טהור /  אוהל 

אמטחינמא

כמכקראות

הרוהטהיצ

נראטלעוח

המודאהרפ

סבהבוזאד

מגקזראצע

ינשתעלות

תפזורת לפרשה


