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 למדנו את פרשת בהר. נקודות בהם עסקנו: השבוע

 דיברנו על כך שכל התורה וכל מצוותיה ניתנו בסיני.  –וידבר ה' .. בהר סיני 

שמיטת הקרקעות. מראים שהארץ כולה של ה'. סיפרנו על מיכאל חקלאי ברמת הגולן  – מצוות השמיטה

 שהפקיר את שדותיו.

דהיינו שופר של איל. תקיעה זו דוחה  –היובל נקרא כך בגלל שתוקעים בו בשופר של "יובל"  – מצוות היובל

בית הדין מצווים לספור כל שנה עד שנת החמישים ושנת החמישים הינה שנת היובל. מתחילת שבת. אפילו 

שנת היובל מחכים כל העבדים ושמחים בסעודות לקראת שחרורם, וביו"כ לאחר התקיעה בשופר משתחררים 

 המחליט עליה.כולם. בשנה זו גם חוזרות השדות לבעליהם. ודינה כשנת השמיטה. כל הארץ הינה של ה' והוא 

התורה אומרת שאין לחשוש מכך שלא יהיה מספיק אוכל בשמיטה ובתחילת  – ברכת ה' לשומרים מצוותיו

מהשישית עד השמינית, ובשנת היובל  –השנה שלאחריה מכיון שה' יברך את השדות שיספיקו לשלוש השנים 

יטה, ואע"פ שהעצים גדלו פרא יהיה מספיק לארבע שנים. סיפרנו על בעל מטע אתרוגים שהפקיר אותם בשמ

 יצאו בשנה זו המון אתרוגים מהודרים ביופים. 

 מצוה להלוות ליהודים ולסייע בידם. איסור לקיחת ריבית. – איסור ריבית

התורה מלמדת אותנו שאע"פ שאדם קנה עבד שישרת אותו הוא צריך להתייחס אליו  – היחס לעבד עברי

ייחסים לעבדיהם ואיך לעומת זאת יהודים מתנהגים. אסור לתת לו בצורה מכובדת. סיפרנו איך גויים מת

לעבוד עבודת ביזיון כגון לסחוב את חפצי אדונו לבית המרחץ. צריך לתת קצבה לעכל עבודה מתי תסתיים. לא 

להעביד אותו בעבודות שאין בהם צורך ותועלת. לפרנס את משפחתו. לדאוג לו שיהיה בצורה מכובדת וכגון 

רק כרית אחת יתן אותה לעבדו. לתת לו מתנות בסוף שנות עבודתו. אם כך התורה ציותה לעבד ודאי אם יש לו 

 שצריך לנהוג כך עם החבר ועם כל אדם רגיל מישראל.

מחר נלמד בעז"ה את המצווה לגאול עבד עברי שנמכר לגוי וכן לגאול את השדה שנמכרה ע"י קרוב שירד 

  ית.מנכסיו ואיסור השתחויה על אבן משכ

 שבת שלום!
 

 התקדמות לקריאה בשטף
אנו מתחילים בעז"ה השבוע את אימוני הקריאה ע"מ להגיע לקריאה בשטף. בכל שבוע בעז"ה יחולקו 

הילדים גם יתוגמלו בת"ת במדבקה על כל דף  ד' ביום. 01-01 כ אומטרה היא לקרסיפורים שבועיים כשה
)על  שיקראו. מומלץ לקרא פעמיים ויותר הדבר מועיל מאוד לחיזוק הבטחון בניקודים ולזריזות הקריאה.

 קריאת עמוד כמה פעמים אפשר לקבל כמה מדבקות(.  

. (המשובים של דפי מילות התפל ע"פכל אחד צריך )במקביל אנו עובדים על התיקונים ש
נא להזדרז לחלק מהילדים שלחנו גם משימות הביתה. מי שעוד לא החזיר את המשובים, 

 תודה! להשיבם כבר בתחילת השבוע.

בר יוחאי, ואמרתם כה לחי, אמר רבי עקיבא אשריכם,  שירים ששרנו:
 . אשרינו מה טוב חלקנו, אמר רבי עקיבא ואהבת לרעך

יבנה המקדש(:  ויקרא צו, שמיני,  -שיר הפרשות לחומש ויקרא )במנגינת

ו הן אל   X2תזריע מצורע/ אחרי מות קדושים, אמור, בהר בחוקותי/ 

 הפרשות, של חומש ויקרא/ יהי רצון שנזכה, לבנין המקדש במהרה!

 



 נחום


