
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

                                    היקרה,שמואל  -קהילת בית חינוך אבן
                                                            ? ציוני אני אם: "ואמר לצחוק התחיל שלי סבא?" ציוני אתה, סבא: "שלי סבא את שאלתי פעם

 חלק להיות רצון מתוך חברים וללא משפחה ללא 61 בגיל לארץ עליתי: ציוני לא אם אני מה

  ??" ציוני אני אם שואל ואתה . ..בארץ החדש מושב ממקימי חלק הייתי, הציונית  מהתנועה

            : שלי לנכדים אגיד אני ומה: "חשבתי בליבי אך, מעריץ במבט עליו והסתכלתי לסבא הקשבתי

 חיים ציונות"(" –תשע"ד  -מתוך חוברת חודש ארגון של בני עקיבא) ? ציוני אני האם

                                             ווה במושב שלהפועלת לתלמידנו החברים בתנועת הנוער 'בני עקיבא' 

                                                        וצלחת ומהנה. שבת ארגון מובאבן שמואל, אנו מאחלים לכם 

                                                     והעשייה הברוכה. שמרץ העשייה בחודש בהצלחה בכל המופעים

 השנה כולה.ארגון ישפיע על עשייתכם בתנועת הנוער לאורך 

 

 

 

 

 

   בנושא בטיחות בדרכים. יום הלימודים נפתח בשיעור עסקו כלל תלמידי ביה"ס  ביום ג' השבוע יום הבטיחות בדרכים

 ו שסייעו ביום זה ולמורה מזל יוסף רכזת זה"ב.-ר כוח לתלמידות הייש והתקיימה הפסקה פעילה ברוח היום. בנושא

 

בתחום כפולים מפגשי העשרה  61 – תעשיידע''ביום ד' השבוע החלו תלמידי שכבה ו' להשתתף במפגשי  ו'כיתות  –עשיידע ת

ם לחשיבה יצירתית, מקורית ויזמות, תוך התמודדות מפגשים אלו חושפים ומעודדים את התלמידיר לעולם ירוק'. . 'ממציא צעיהמדעים

 הטכנולוגיה. עשייה, המדע ובתחום התעם פיתוחים 

ו המעוניינים להשתתף בחידון פרקי אבות -השבוע נפתח רישום לתלמידי כיתות ה וארצימחוזי  –פרקי אבות חידון 

. ב"ה נרשמו מספר רב של תלמידים ותלמידות. יישר כוח לתלמידים שנרשמו, ח-המיועד לתלמידי ה ממנו יעלו נציגים לחידון מחוזי וארצי

 איחולי הצלחה לכולם! יחולקו לתלמידים. הכנה לחידוןפרי דבר המבטא רצון ללמידה נוספת ועצמאית. ס

י ההורים הכיתתיים. האסיפה כללה תאום ציפיות הדדי בין מנהיגות ההורים של ועדהשבוע התקיימה אסיפה  – ועד הורים

תה נציגות י. לצערנו, לא הישוביחסי לכמות התלמידים מכל י שובייע"פ מפתח י ועד הורים בית ספריולמנהיגות צוות ביה"ס ובחירות ל

רי ועד חב. )שלווה( ורחמים גלאם )איתן( ירון חדד -סיו"ר 2 )אב"ש( אביחי יוסף -יו"רעד הנבחר: ו. איחולי הצלחה לו מכלל הישובים

                                                                   עינב גואטה, מיטל אבוקסיס. מזל חדד , שושי נחשון, מיכל שוורץ, אריק שקלים,  :(יםהורים רחב )יחד עם היו"ר והסיו"ר

, תוך פינוי זמן יקר. אין ספק שרק מתוך שיתוף פעולה עם ההורים ,  שליחי ציבורתודה גדולה לכל ההורים המתגייסים ומתנדבים להיות 

 מתוך תפיסה של אחריות משותפת לחינוך ילדנו, נצליח להוביל את בית ספרנו להצלחה מיטבית.

 חופשית ועל כן לאד, הנם בחירה -דפי לימוד המושגים, ללמידה עם ההורים בבית, לתלמידי כיתות ג הבהרה -יש לי מושג""

 יתקיים מבחן על המושגים, אלא חתימת הורים בלבד המעידה על הלמידה ומהווה אישור לתגמול התלמיד ע"י ביה"ס.

מבקש להבהיר להורי התלמידים המשתתפים בת"ת: המלמדים ימתינו עם ת 'דרכי עמנואל' צוות ת" הודעה –תלמוד תורה 

 רה המתעכב לאור אילוץ חריג נא לעדכן את המלמדים.הפעילות. הודקות לאחר  61התלמידים בתום הפעילות עד 

ילדים בימי ו' בבוקר  -הורים, אנו מפרסמים שוב את מועדי לימוד הוריםלבקשת  – שישי בוקר -לימוד הורים וילדים

כל  לקראת  תזכורת   י"ט כסלו, ט"ז שבט , י"ד אדר א', כ"ו אדר ב', ד' ניסן, ט"ז אייר, א' סיון. התקיים( –)חשון  לאורך השנה:

 .יום ו בשבוע קודם מסר ע"ג דף קשר זהית ,לימוד

 

 בברכת שבת שלום, הדס



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בס"ד

ועוונות  ,רושכל זכויותיו יעברו לזכותו של חברו, עלול שאדם הרגיל לספר לשון הרע על חב הדבר האם נכון :שאלה
  ?רו ירשמו על חשבונוחב

, שאף שהוא דובר מונילאל הרע, שאומר כך עשה פלוני הוא עוון לשון ,"לא תלך רכיל בעמך" בתורה הנה נאמר :תשובה
המותרת שהיא לתועלת אמיתית ולפי שאר התנאים הצריכים  רו, עוונו גדול מאד. )אלא אם אמר כן בדרךאמת כנגד חב

 .(ין זהילענ

כי בני אדם חובות הלבבות )שער הכניעה( כתב כך: אמר אחד מן החסידים,  רבינו בחיי, שהיה מגדולי הראשונים, בספרו
זכויות  החשבון לפני בית דין של מעלה, וכשמראים להם מעשיהם בספר זכויותיהם, ימצאו הרבה או ביוםורבים יב

בגנותכם. וכן כשיחסרו מספר  שמעולם לא עשו אותם, ויאמרו להם שעשה אותם מי שדיבר לשון הרע עליכם וסיפר
בעת שדיברתם לשון הרע על אחרים. וכן יש שימצאו בספר  כםזכויות לבני אדם אחרים, יאמרו להם, זכויותיכם אבדו מ

 להם אלו העוונות שנוספו לכם בעבור פלוני ופלוני שדיברתם עליהם לשון הרע. עד חובתם עוונות שלא עשו, ואומרים

  .כאן

ג מהל' זכויותיו בעבור לשון הרע שהוא רגיל לספר, שהרי כתב הרמב"ם )בפ" ואין להתפלא על דבר זה, שיפסיד אדם
שסגולת חטא  שאין להם חלק לעולם הבא, המינים והכופרים בתורה וכו', ובעלי לשון הרע. ומבואר אם כן תשובה(, אלו

מחמת מצוות שעשה אותו שדיבר לשון  לשון הרע להפסיד את האדם מזכויותיו. ודין הוא שאותו השפע שהושפע כבר
  .הרע, יעברו לאותו אדם שביזוהו לדבר בגנותו

הרע, בפרט במקום שאינו ולתועלת, וידקדק שלא לדבר על רעהו רעה, וה'  ן יזהר כל אדם הרבה מאד בעוון לשוןעל כ
שלא טרח  לטובה. ואם אחר דיבר כנגדו, אל לו לכעוס על זה, אדרבא, הרבה יש לו לשמוח כי זכויות יזכור לו זאת

 .'שפה לדבר בשם ה ע, ויתקין לנושמר מעוון לשון הרינו לההם כלל נרשמו על חשבונו. וה' יזכעלי

 

 בתי למדו בשמחה לימוד על שולחן שבת ושמירת הלשון בני /

 שם התלמיד/ה:                      חתימת ההורה:

לִ בפרשת השבוע אנחנו לומדים על דמותם ואופיים של יעקב ועשיו :" ם יֵׁשב ֹאהָׂ ֶדה ְוַיֲעֹקב ִאיׁש תָׂ ו ִאיׁש ֹיֵדַע ַצִיד ִאיׁש שָׂ ים". ַוְיִהי ֵעשָׂ
[. התורה לא רצתה לתאר לנו רק את עיסוקו של עשיו אלא את אופיו. כשם שיעקב "איש תם יושב אוהלים" הכוונה לאופיו ]בראשית כ''ה

אדם רמאי שצד את הבריות בפיו וכן 'איש  -המיוחד של יעקב כאיש שלם כאיש של תורה, כך עשיו "איש יודע ציד" הכוונה לאופיו של עשיו 
 החיצוניות. – החוץ -שדה'' , שכל מהותו השדה

כאשר יצחק רוצה לברך את עשיו הוא אומר לו על בגדיו ''ראה ריח בני כריח  השדה אשר ברכו ה' ", ולא ידע יצחק כי יעקב לבוש בבגדי 
 "שנכנס עמו ריח גן עדן''. חז''ל אמרו שריח הבגדים של עשיו היה ריח גן עדן: עשיו.

ריח בני כריח השדה'', וקשה והרי  בגד מריחים ולא רואים? אלא שאין הכוונה לריח נראה שדייקו זאת ממה שאומר יצחק ליעקב ''ראה 
 גשמי אותו מריחים ולא רואים אלא לריח רוחני  אליו  אפשר להגיע ע''י מבט רוחני של אדם צדיק.

 כיצד דבק ריח של גן עדן בבגדיו של עשיו הרשע? מה לרשע כמוהו ולגן עדן?: נשאלת השאלה

מצד בגדי עשיו לא היה ראוי שיהיה להם ריח גן עדן, אלא שיעקב לבש אותם ולגודל מעלתו של יעקב נכנס עמו ריח גן עדן אפשר לתרץ ש
 כאשר לבש את בגדי עשיו.

עוד יש לומר : בגדים אלו היו בגדים מיוחדים כמו שנאמר בפרשה ''ותקח רבקה את בגדי בנה החמודות'', ובתלמוד הירושלמי  מסופר 
 ה לובש בגדים אלו רק בשעה שהיה משמש את אביו ומקיים את מצות כיבוד אב.שעשיו הי

מכאן נלמד כמה גדולה עשיית מצוה ובפרט מצות כיבוד אב. עשיו רשע כיון שמשתמש בבגדים מיוחדים כדי לקיים מצות כיבוד אב, דבק 
 בהם  ריח של גן עדן.

איך  ה,ובצורה כל כך  מיוחדת שהכין לכך בגדים מיוחדים כדי לקיים את המצו: אם עשיו קיים את מצוות כיבוד אב אך עדיין יש לשאול
 זה לא השפיע עליו בעשיית מצוות נוספות  וכיצד  היה רשע כל כך גדול?

 ה אחת באה אצלו על חשבון כל המצוות האחרות שלא קיים.ווה זו וראה בה את הכל והתרכזות במצווויש לומר שעשיו התרכז במצ

יעקב אבינו, שלא למד מדרכו של עשיו אחיו, אלא היה איש תם ישב אהלים" וזכה שממנו יצאו "סור מרע ועשה טוב" נלמד אנו מדרכו של 
 שבטי ישראל. 62

 


