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מדור הילדים הוותיק חוזר 
לאחר הפסקה ארוכה עם שלל 
שעשועונים והפתעות שינעימו 

לכם את שעות הפנאי. תוכלו 
לכתוב לנו,להציע רעיונות, 

לשתף חוויות ואף לשלוח ציורים 
שהכנתם ונשתדל לפרסמם 

במדור. בין הפותרים נכונה יוגרלו 
פרסים.

שלום ילדים!

חורף בריא!
 כתבו לנו: 'מדור יוצאים להפסקה' 
 'קו עיתונות' - בן גוריון 19 ב"ב 

או לפקס: 03-5796645

מדור הילדיםלהפסקהיוצאים 

הלילהרנויבסאכ

נויובוובואמחר

רליטיחרכשנצבכ
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מונצתתתתהינמח

ינרבמידדרניוו

סיקרנרימוינרג
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הידעת?

סודוקו תשבץ

תשבץ ביטוי

 מאוזןתפזורת פרחים
 1. מכרסמת ארוכת אוזניים

4. קול/צליל חוזר )למשל 
 בהרים(

5. חוט עבה המשמש למשחק 
 קפיצות

 7. נחל גדול
8. פלא )לדוגמא: יציאת 

 מצרים(
 9. מילת שלילה

 מאונך
1. השכין שלום

 3. צעצוע בדמות ילדה
 6. לעניין, להקסים

פתרו את התשבץ ומיצאו 
את הביטוי )מתוך התפילה( 

המסתתר בשורה האמצעית 
 המודגשת בכתום

1. כורכת חוט סביב חפץ
2. נקרא לאחר קריאת 

התורה
3. לכלכל

4. ההיפך מנרטב
5. התגלגל על צידו

 בנק מילים:
כרכום, אמנון 
ותמר, רקפת, 
כלנית, סביון, 

נר הלילה, 
חרצית, נרקיס, 

ורד, שושנה, 
צבעוני, חמניה, 
לוטוס, לילך, 

סיגלית, יסמין, 
סתוונית, 
בירנית, 

גרניום, נורית, 
חצב, יקינתון, 

חבצלת, 
חלמונית   

 מילים נרדפות
  למילה אריה:

לביא, ליש, מלך 
 החיות, שחל
כפיר )אריה 

צעיר(  
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ע"פ רש"יחידה מהפרשה  
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איזו עיר נקראה בשם: 'לוז'? חידת השבוע:

מצאו 7 הבדלים בין התמונות! מבוך

רבי יהודה הנשיא לאורם נלך
'ורחמיו על כל מעשיו'

רבי יהודה הנשיא, הידוע גם בכינוי "רבי" או "רבנו הקדוש", 
היה תנא, נשיא הסנהדרין, ועורך המשנה. רבי יהודה הנשיא היה 

נצר למשפחת הלל הזקן.
על  חלף  ובדרכו  תורה,  ללמוד  המדרש  לבית  רבי  הלך  פעם 
ברח  העגל  לשחיטה.  המטבחיים  לבית  אותו  שהובילו  עגל  פני 
מידי השוחטים, רץ אל רבי והכניס ראשו בכנף בגדו, ממש כאילו 

ביקש "רבי, אנא הצילני ממוות".
הביט רבי בעגל ואמר לו: "לך למקום שמובילים אותך, כי לכך 

נוצרת".
ברגע ההוא יצאה בת קול ואמרה: רבי לא חס על יצור שברא 

הקב"ה, ולפיכך הוא עצמו ילקה ביסורים.
בשיניו.  חזקים  מכאבים  שנים  עשרה  שלוש  במשך  סבל  רבי 

וכיצד הסתיימו?
עוזרת הבית של רבי עסקה בניקוי הבית, ופתאום ראתה 

בני חולדה באחת הפינות. ביקשה העוזרת 
לטאטא אותם החוצה.

 כשראה רבי את העוזרת משליכה את 
להם.  "הניחי  לה:  אמר  החולדה  גורי 
גם  ברואיו,  כל  על  מרחם  הבורא  הלא 

האדם צריך לחוס על ברואי הקב"ה".
או אז הכריזו בשמים שמכיוון שרבי 

חס על בריות האלוקים, ירחם עליו האלוקים והוא 
התרפא.

בכסלו,  בט"ו  מעלה  של  לישיבה  נתבקש  רבי 
ונטמן בבית שערים.

כסלו

הקב"ה הבטיח ליעקב אבינו: "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך". ממי חשש יעקב?

יעל בראון


