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ילדים יקרים! ל"ג בעומר הוא יום של 
אהבת ישראל, אהבת חינם. 

בימי ספירת העומר מתו 24,000 תלמידי רבי 
עקיבא במגיפה קשה, רק בגלל שלא נהגו כבוד 

זה בזה. בל"ג בעומר הם פסקו מלמות. יום זה 
נקבע ליום של אחדות ואהבה בין חברים. זה 

הזמן להתפייס, לוותר, לאהוב ולהיות חבר.

הרבי מליובאוויטש קרא לילדי ישראל 
להתאחד בל"ג בעומר, בו-זמנית, בכל 
העולם, ולקיים כנסים ותהלוכות תחת 
הסיסמא: "יחד כל ילדי ישראל", כדי 
להדגיש את המאחד והמשותף לכולנו.

פרטים על תהלוכת ל"ג בעומר ופעילות 
לילדים לכבוד החג - בגב העלון.

בפתח
הם  בגן.  עוד  טובים  חברים  היו  ויוסי  דני 
תמיד ישבו זה לצדו של זה ושיחקו יחד. ממש 
צמד-חמד. דווקא משום כך, אף אחד לא הבין 

מה גרם להם פתאום לריב?

מה באמת קרה? כיצד פרצה לה מריבה?

ויוסי  דני  החליטו  בהפסקה,  אחד,  בוקר 
למדוד את השולחן שלהם בכיתה כדי לבדוק 
הם  כך  אחר  האמצע.  נקודת  בדיוק  איפה 
החליטו שלכל אחד מותר להשתמש רק בחצי 
השולחן שלו, ובשום אופן אסור שהאחד יניח 

את חפציו באזור של השני...

מאותו רגע החלו המריבות. דני טוען שיוסי 
הניח את הקלמר בחצי שלו, ואילו יוסי טוען 
זה דני שהניח את היד בשטח השולחן  שהיה 

הלא נכון...

באמצע  דני  של  קולו  נשמע  "המורה", 
מיד  הזהיר  המורה  לי".  מציק  "יוסי  השיעור, 
את יוסי לבל יציק עוד לדני. "יוסי - אל תציק 

לדני".

דני.  של  קולו  שוב  נשמע  מהרה  עד  אך 
מציק  לא  כבר  יוסי  המורה...  המורה...  "אבל 
המורה  לי".  להציק  רוצה  עדיין  הוא  אבל  לי 
הזהירה את יוסי בקול רם "יוסי – אינני מרשה 

לך לרצות להציק לדני"...

קולו של  נשמע  שוב  דקות  בחלוף מספר 
דני בכיתה: "המורה. יוסי מסתכל עלי!"

המורה: "יוסי אל תסתכל עליו".

דני: "המורה, המורה... הוא כבר לא מסתכל 
עלי... אבל... אבל...  הוא עדיין רוצה להסתכל 

עלי"...

שני  של  הריב  על  ילדים,  דעתכם,  ומה 
עושים  אתם  הייתם  מה  הטובים?  החברים 
לכם  גם  האם  ויוסי?  דני  של  המורה  במקום 
קרה פעם שנתקלתם בריב שהתחיל מדבר קטן 
ושטותי? האם קרה לכם פעם שאחרי ריב עם 
חבר צחקתם כי הבנתם שהמריבה הייתה ממש 
תגובות  מכם  לשמוע  אשמח  מיותרת?  ממש 

רעיונות ותובנות...

שלכם,
הרב פיני

גגננייננפפהה הפנינג 
ענק

הפנינג 
קקננעעענק

בית הכנסת הקהילתי
גבעת הרקפות, ק. ביאליק
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17:00 הפנינג מתנפחים ענק 
מתקני כיף ומכוניות מתנגשות

18:00 תהלוכת קצב 
לבית הכנסת הקהילתי 
”יחד כל ילדי ישראל!“

18:15 ערן הלהטוטן 
במופע מדהים של אש ולהטוטים 

18:45 הגרלה על פרסים יקרי ערך

ועוד פרסים שהילדים אוהביםמסוק על שלט, קורקינט 

כניסה למתנפחים + הגרלה: 10 ₪
מכוניות מתנגשות: 10 ₪

בחסות המועצה הדתית 
ועיריית קרית ביאליק

מכוניות 
מתנגשות 

כמו בלונה פארק

יום שני, יט אייר תשע"ב, 19 במאי 2014
במרכז המסחרי, לילך 9 גבעת הרקפות ק. ביאליק

הי   דותוןלכבוד ל"ג בעומר ורבי שמעון בר יוחאי
עלון החגים של ילדי קרית ביאליק

1 ל"ג בעומר תשע"ד



רבי אלימלך מליז'נסק 
נוהג היה למצוא בכל דבר 
אירוע  ומכל  הטוב  את 
השתדל להפיק את הלקח 

המתאים.

מטייל  בעודו  אחד  יום 
חוטב  ראה  הסמוך,  ביער 
של  ערימות  ולצידו  עצים 

עתה  זה  שסודרו  עצים 
כי  הבחין  הוא  היטב.  קשורות  בערימות 
מיוחדת.  בצורה  קשורות  העצים  חבילות 

כל חבילה מהודקת היטב.

הוא ביקש מחוטב העצים שיגלה לו את 
סודות המקצוע של ארגון העצים.

"בדרך כלל, כאשר מכינים ערימות של 
הבליטות  את  לנסר  יש  מהודקים,  עצים 
"אנו  העצים,  חוטב  לו  הסביר  שבעצים", 
גוזמים את הקצוות העקומים ומקצצים את 
לא  הללו  הבליטות  כך  השונים.  העודפים 
זה.  גב  על  זה  העצים  את  לערום  יפריעו 
מסדר  אני  אחרת.  בשיטה  נוהג  אני  אבל 
כך  מירבית,  בהתאמה  שלי  הערימות  את 
שקע  מול  אל  מסתדר  בולט  אחד  שענף 

בענף  שיש  יתרה  אחר;  בענף 

מסתדרת  אחד 
אל מול חסרון בענף 

לי  יוצאות  כך  אחר; 
מסודרות  ערימות 

צורך  ללא  ומהודקות, 
במאמץ מיותר".

אלימלך  רבי  שמע 
העצם,  חוטב  דברי  את 

חייך לעצמו ואמר:

היא   – כמוך  לרעך  ואהבת  "מצוות 
אחר  אדם  לאהוב  דבר!  אותו  בדיוק 
שיהיה  כדי  אותו  "לסדר"  פירושו  אין 
את  לאהוב  לך...  יפריע  ולא  "כמוך" 
כל  עם  אותו  לקבל  פירושו  החבר 
השוני שבו, עם מעלותיו וחסרונותיו,  

כי אנו משלימים זה את זה..."

 ל"ג בעומר
מדוע חוגגים?

על  במגיפה  נספו  עקיבא  רבי  של  מתלמידיו   24,000
שלא נהגו כבוד זה בזה. המגיפה התחילה מיום ראשון של 

פסח ונעצרה בל"ג בעומר ולכן אנו חוגגים ביום זה.

יוחאי  בר  שמעון  רבי  של  פטירתו  יום  הוא  בעומר  ל"ג 
)רשב"י( ולכן עורכים הילולא לזכרו. ביום זה נגלו לו הרבה 
סודות בתורה אשר נכתבו בספר הזוהר המיוחס לו. בימיו לא 
נראתה הקשת בענן ולכן נוהגים לשחק ביום זה בחץ וקשת.

את  כוכבא  בר  כבש  לספירה   132 בשנת  בעומר  בל"ג 
ירושלים, ניקה את בית המקדש והחזיר את הסנהדרין. הם 
החזיקו מעמד 3 שנים עד שדוכא המרד ומאז לא התחדשה 

מלכות ישראל.

"ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול בתורה"

סיפור יהודי
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יהודי
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פנורימדורה

רזרהרובגמק
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ירלבנתויבא

מיאמורכשגח

אביקעיברלר

מגיפהפאקוי

לחריאסחתשק

מצאו לפחות 7 הבדלים בין הציורים:

תפזורת ל"ג בעומר
בתפזורת שלפניכם מפוזרים ביטויים 

הקשורים בל"ג בעומר. 

א. מצאו בתפזורת את הביטויים שבתרמילון. 

ב. הקיפו את האותיות הנותרות והרכיבו מהן 
שם של דמות מפורסמת. 

פתרתם? היכנסו להגרלה.

 פתרונות ניתן לשלוח לפקס:
077-4448012, או לדוא"ל: 
chabad.kef.li@gmail.com

תרמילון:

ספירת העומר, בר כוכבא, רבי עקיבא, מירון, מדורה, אש, גפרורים, מרד, לג בעומר, 
רומאים, גבורה, חץ, חאלאקה, זוהר, קשת, קרשים, אלעזר, רחל, מגיפה, אייר. 


