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מאמר החודש
מעגל השנה היהודי מעניין הוא ומרתק ,בכל
חודש יש איזה אירוע כל שהוא של שמחה או
של צער ,ולכן חודש חשון שאין בו איזה אירוע
נקרא הוא מר  -חשון ,ככה זה העם היהודי חייב
הוא בכל חודש לקבל איזה אתגר ולצלוח אותו
בצורה חיובית.

''האתגר'' והדרך להגיע אליו
חושבני שהאתגר הכי גדול בחודש זה לכל אדם
מגדול ועד קטן היא להיכנס לשגרה של ששה
חודשי עבודה ללא הפסקה ,למאה שמונים
ימים רצופים ללא הנחה וללא אתנחתא ,אם
זה בגשמיות דהיינו בלימודים שבבית ספר או
בעבודה איזו שתהיה ,ואם זה ברוחניות דהיינו
תפילה במנין ,קביעת עיתים לתורה ושאר
דברים ,ומה האתגר שיש בזה ?
האתגר הוא לחשוב על כל יום כאילו הוא
היום הראשון של זמן חורף כאילו רק היום
באתי לבית ספר כאילו רק היום התחלתי
לעבוד ,וכמאמר רבותינו ''בכל יום יהיו בעינך
כחדשים'' מטבע העולם כאשר אדם נכנס
למסלול ולשיגרה באיזה שלב הוא כבר מתחיל
לדעוך נמאס לו והוא רוצה חידוש ,אומרים לנו
חז''ל אם אתה עוסק בתורה ובמצוות ורוצה
שלא לחוש דעיכה ,אתה צריך כל יום להסתכל
על עבודתך הרוחנית כאילו היא חדשה והיום
פעם ראשונה שאתה מקיימה וע''י כך תוכל
לחוש סיפוק ודחף בכל יום ויום מזמן חורף
הארוך לקיים את מעשיך הטובים ביתר שמחה

והתלהבות ,ולדוגמא אדם שקונה רכב חדש או
אשה שקונה תכשיט יקר ,אם לא יתלהב האיש
מיופי הרכב ומביצועיו הטובים אזי אחרי כמה
חודשים כבר ירצה לקנות שוב משהו אחר.
אבל ברגע שכל יום יסתכל האדם על הרכב
כחדש ויתלהב ממנו כאילו היום הוא קנה אותו,
וכן האשה תתלהב מהתכשיט ותרגיש כאילו זה
היום הראשון שהיא עונדת אותו ,הרי שתמיד
תחושת ההתחדשות תהיה מצויינת ושוב לא
יהיה צורך לקנות את אותו דבר בעוד כמה
חודשים ,וענין זה הוא אתגר גדול מאוד לראות
את האובייקט שממולך במשך ששה חודשים
כאילו זה היום הראשון שאתה מתעסק בו.

הדרך הנוספת...
רעיון נוסף ישנו כדי לצלוח את כל ימי החורף
בסיפוק ובאתגר ,זה להציב יעד ומטרה
שאליהם צריך להגיע בסוף זמן חורף ,וכגון
ללמוד בכל יום ב' הלכות על סדר השו''ע ובכך
לסיים חלק נכבד של סימנים בשולחן ערוך ,או
להתחזק בכל יום בפרט רוחני הכי קטן שיהיה
כגון לבישת טלית קטן ,תפילה מתוך סידור,
לברך ברכת המזון מתוך סידור ,ולרשום בכל
יום מה החיזוק שאותו עשה ,כך שבמשך כל זמן
חורף יהיה לו דחף לעשות את רצון ה' בקביעות
ובשמחה.
חזקו ואמצו אחים יקרים ,ושהיה זמן חורף
בריא מוצלח ופורה לנו ולכל עם ישראל אמן
ואמן.

מזל החודש
מזל עקרב
בני מזל זה הינם בעלי אישיות מאד חזקה ,יש להם אופי
חזק ויציב ,הם עומדים על שלהם ,ואינם נשברים בשום
תחום ,הם תקיפים ,דבקים במטרה ,יש להם כח רצון
ממדרגה ראשונה ,וכשהם רוצים להשיג משהו הם לא
מוותרים ,בעלי שליטה עצמית מאד חזקה וביכולתם
לכופף ולשבור יצרים ,בתכונות אלו העקרב הינו מלשון
"עיקר הבית".
הם מאד רגשניים ורגישים ,ולמרות שכלפי חוץ הם משדרים
פנים קפואות ,בתוך תוכם הם לוקחים דברים בצורה מאד
חזקה .משום כך עלינו להיזהר שלא לפגוע בהם ,כי הם
פגיעים מאד ,וכשהם נפגעים הם לא מוותרים ,הם מחכים
בפינה עד שינקמו את נקמתם ,מעשיהם נעשים בקיצוניות
רבה וללא פשרות ,וגם רגשותיהם עשויים להיות קיצוניים
מאוד ,אהבה עיוורת וטראגית שעלולה להפוך לשנאה
יוקדת.
העקרבים מאד כישרוניים ,יש להם חשיבה מאד מעמיקה,
הם מבינים הרבה בנפש האדם ,בעצם הם "פסיכולוגים"
מטבעם ,ויכולים להיות חוקרים ובלשים טובים מאד,
בכל תחום הם הולכים בצורה מאד מתפתלת ,כלומר,
כדי להשיג את מטרותיהם הם לא ילכו ישר (דוגרי) ,אלא
ילכו סחור סחור ,טיפוסים חשדניים בכל אחד ,אנשים
מאד סודיים ,וסודותיהם שמורים בקנאות קיצונית,
העקרבים אוהבים להתחדש ,לקנות דברים חדשים,
להתחבר לרעיונות חדשים ,לקרוא דברים חדשים ,כמו''כ
הם מקרינים כוח מגנטי חזק מאוד ,על אף שכלפי חוץ הם
קרים ומרוחקים.

מושב אשתאול נחל נחשון  > 33מייל  > ronivesimchi1@gmail.comטלפון  > 052-4676599 ,050-4185156פקס 02-6284282

ג' חשון
יום פטירת מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל
השבוע חל יום ההילולא החמישי של רבן של כל
בני הגולה מופת הדור והדרו מרן הראשון לציון ר'
עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה.
הלב עדיין מסרב להאמין שמרן זיע''א אינו עמנו,
הענק שבענקים איש האשכולות אשר היה ממליך
מלכים ומרומם נשיאים ואוזן כל עם ישראל הייתה
כרויה לאמרי פיו הטהורות אשר היו כמים קרים על
נפש עייפה בכל הצרות שמסובבים אותנו בארצנו
הקטנה ,באסונות ובמלחמות ,בפיגועים ובדקירות,
תמיד היה מורינו ורבינו זיע''א האיש שמנחם ומעודד
משמח ומרגש.
אנשים שזכו להיכנס למעון קדשו מספרים שכבר
בראייתו היה די להשיב נפש ,נשמה מיוחדת אשר
הייתה מחוברת בנימי נפשה אל כל אחד ואחד מעם
ישראל ,קטון כגדול ,נער כזקן ,איש ואשה חרדי
כמסורתי וכל אחד באשר הוא ,בטור זה נביא מעט
ממעשיו הכבירים כדי ללמוד מעט ממעשיו ולילך
בדרכו.
היה זה בזמן מלחמת יום הכיפורים כאשר פנו
הרמטכ''ל ושר הבטחון יחד עם הרבניים הראשיים
לצה''ל אל מרן זיע''א כדי לטפל בצרת העגונות,
להתירן לבוא שוב בברית הנישואין אחר שבעליהן

נהרגו במלחמה הי''ד.

הוא עם עמיתיו לדיון להתירה לבוא בקהל,

מאחר ושוב רב אינו מוכן לקחת על עצמו אחריות
כזאת גדולה ,ומיד כאשר שמע זאת מו''ר זיע''א
נכנס בעובי הקורה וישב ימים ולילות לקבל עדויות
מלוחמים רבים טייסים וצנחנים שריונאים ושאר
אנשי הצבא מה אירע בדיוק עם חברם היאך נפל
שדוד ומה ראו בשעת הקרב ,וביקש שיביאו לפניו
כל שריד שנותר מגופו של החייל אם זה בגד או
הדיסקית וכד' שיכולים להטיל אור על פסק הדין
ויישב עם אנשי השלישות לשמוע את כל סיפורי
הזוועה אשר באוזניהם ועיניו תרדנה דמעות על סבל
האלמנות הטריות והצעירות ,והיה מסגר עצמו שעות
על גבי שעות במשרדו כדי לכתוב פסקי דין ולצרף
פוסק לפוסק וקולא לקולא כדי להתיר האלמנות
מחבלי עגינותן.

וממחשבה למעשה התקשר אליה בשעת לילה
מאוחרת להודיע לה את הדבר ,ומיד כששמעה זאת
פרצה בבכי סוער ומרגש כאשר מרן מצטרף גם הוא
לבכייה ומרעיף עליה מילות עידוד ונחמה ,ולהבדיל
בין הקודש לחול תחשבו לעצמכם ששופט בבית
המשפט העליון יתקשר באמצע הלילה לאדם מסויים
כדי לומר לו שלמחרת הוא עומד לזכות אותו ,זהו
מנהיג ! אשר רואה בעיניו את דמעת העשוקים ולא
חס על כבודו ,ולמרות שקיעותו בתורה ובלימודה
בעיונה ובהליכותיה נשא הוא את כל משא העם עליו
קטון כגדול ,כמשה רבינו בשעתו אשר אץ רץ אחרי
הגדי אל מעיין המים כדי לנושאו על כתפו ולהשיבו
אל העדר ,כזה ראה וקדש.

היה זה בשעת לילה מאוחרת כאשר מרן זיע''א סיים
לכתוב פסק דין להתיר עגונה כאשר למחרת בבית
הדין היה צריך להתקיים הדיון יחד עם צוות הדיינים
כדי להתירה להינשא בשנית ,אולם מרן זיע''א
אשר ראה בצער האלמנה ועלה בידו להתירה בכח
דהיתרא לא יכל להמתין עוד רגע מלהתקשר אליה
ולומר לה כעת בשעת לילה מאוחרת שלמחרת עתיד

יהי רצון שזכות מרן זיע''א תעמוד לכלל ישראל,
וימשיך להעתיר על כלל ישראל ממקומו בעוה''ב
שיזכו כולם להיות מאוחדים ומאוגדים כדי לקדש
שם שמים.
ומהרה נשמע הבשורה בבוא לציון שוכן מעונה
ולעמינו הרווחה בבנין בית קודשנו ותפארתנו
במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

אחת שאלתי
מדור השאלות עם הרב יעקב ישראל
לוגאסי שליט''א
שאלה :אדם שמתמודד עם תיקון מידותיו ,ורבים
הם כשלונותיו ,מה עליו לדעת ?
תשובה :יש לדעת שלא עליך המלאכה לגמור ,וכשם
שברור שאדון נורמלי לא יבקש מעבדיו עבודה
שאורך זמנה שבוע שלם לסיימה לו בשעה אחת,
כמו כן נברא האדם לשבעים ,שמונים שנה שזהו
משך זמן חייו לתיקון שלמותו ,,ואם כן לא עליך

המלאכה לגומרה ביום אחד או בשבוע אחד ,ולכן
עליך לדעת שצריך תמיד להתחיל מחדש ,שהרי
אין אתה בן חורין להיבטל ממנה ,עשה את שלך
והשתדל ,ובמשך הזמן תסיים מלאכתך.
שאלה :היאך ידע האדם אם ה' חפץ בו ?
תשובה :אומר ר' יחזקאל לוינשטיין זצ''ל שהסימן
לכך הוא אם מזדמנים לאדם מצות ומעשים טובים
שלא התכונן להם ,ומפה ומשם נופלים עליו כל מיני
מצוות זהו סימן שהמלך חפץ ביקרו.

שאלה :רבים נתקפים בעצבות ביציאת שבת מה
הסיבה והתקנה לכך ?
תשובה :סיבת העצבות היא היפרדות הנשמה יתירה
מגופו של האדם ,וביציאה מקודש אל החול ומעולם
המנוחה אל עולם העמל ,והתרופה לכך היא לקבוע
במוצאי שבת שיעור תורה כדי שהיציאה מהקודש
אל החול לא תהיה חדה כל כך אלא בהדרגה ,יציאה
משבת קודש לתורה ,ומהתורה אל החול ,ובכך לא
תורגש העצבות ,ועצה זו הועילה לרבים.

משיב
כהלכה

מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א
פוסק עדת תימן
מח"ס בארות יצחק ,שו"ת עולת יצחק ,שו"ע
המקוצר ,ועוד.

האם מותר לילדים ליסוע באופניים או בקורקינט
בשבת?
אין להתיר רק תלת-אופן או קורקינט מפלסטיק
שהם צעצועים לתינוקות ,ובמקום מרוצף וכדומה.

אינו פועל כעת אלא במוצאי שבת ,מותר להכניסם
בשבת בלי למיינם משום איסור בורר ,וכן בלי
לסדרם בתוך המדיח ,שאם לא כן הרי זה מכין
משבת-קודש לחול.

האם מותר לעלות ולרדת במעלית שבת?
לא ,זולת לזקנים או חולים ,כשיש להם הכרח גדול.

האם מותר לחמם מרק על הפלאטה בשבת?

מי שלא יכול לקדש על יין או מיץ ענבים (תירוש)
 במה יכול לקדש?בליל שבת-קודש על הפת ,דהיינו שאחרי ברכת
המוציא ימשיך להחזיק את הלחם-משנה ויברך
עליו גם את ברכת הקידוש .וביום ,אם אין לו ברירה
אחרת ,יברך תחילה "שהכל" על משקה חשוב (חוץ
לשם קידוש.
ממים) ויכווין ֵ
האם מותר להכניס כלים למדיח כלים בשבת?
אם מפריע לו לראות שהכלים מלוכלכים ,והמדיח

חכם משה את עבודתו בשעה  11והלך לביתו.

מעשה שהיה
עקשנות דקדושה
היה זה בקום המדינה כאשר הסוכנות העסיקה
את העולים ארצה בהרחבת הישוב היהודי בארץ
ישראל בבנייה ובחקלאות ,אחד מהעולים ארצה
מעיר בגדאד היה חכם משה יחזקאל ז''ל אשר מיד
כשהגיע ארצה השתלב כפועל במפעל בטון כאשר
זמן העבודה ביום שישי מסתיים בשעה שתיים ,אך
חכם משה לא הסכים לעבוד עד שעה כה מאוחרת
ואמר לבעל המפעל ''העושה מלאכה בערב שבת
אחר חצות אינו רואה סימן ברכה ,ביום שישי אני
מסיים את עבודתי בשעה  11לפני הצהרים''.
כמובן שהמנהל לא הסכים ואיים כמה פעמיים על
חכם משה בקיצוץ משמעותי בשכרו ,אך דבר לא
הזיזו מקבלתו ובשעה  11היה עוזב את המפעל גם
אם היה באמצע בניית קיר קטן שנותרו כמה דקות
לסיומו ,מבחינתו היום נגמר.
זמן חלוקת המשכורת במפעל היה בראשון לחודש
הלועזי ,אירע פעם והראשון לחודש חל ביום שישי,
מנהל העבודה קרא לכל עובדיו בשעות הבוקר לפני
תחילת העבודה ליטול את שכרם ,ולחכם משה קיצץ
במשכורת כקנס על אי גמר העבודה ביום שישי ,כל
הפועלים שמו את המשכורת בכיסם והחליפו את
הבגדים לבגדי עבודה ,כל אחד נעל את בגדיו בתאו
האישי שבחדר ההלבשה ,וגם באותו יום שישי גמר

הנסיון
בשעה אחת בצהרים החל חכם משה לחפש את
הכסף בכיסו ולפתע נזכר שהיא נמצאת במכנסי
העבודה אשר אותם שכח באתר בניה ,הוא ידע
שגניבות באתר בניה הם מצויות ,וכעת עמד והתלבט
כיון שנותרו רק עוד כמה שעות ספורות עד לכניסת
השבת האם לחזור כעת לאתר בניה או לא ? עד
שלבסוף אמר ''זה כנראה נסיון עבורי'' והרים ידיו
כלפי מעלה ואמר ''רבונו של עולם אם הכסף שלי
כשר תשמור עליו'' ,ובכך השכיח מעצמו את כל ענין
המשכורת וקיבל את השבת בשמחה.

הנס
יום ראשון ,כל העובדים חוזרים לעבודתם ומוצאים
את אתר הבניה כלאחר פוגרום ,בשבת ביקרו במקום
גנבים שנטלו עמהם מכל הבא ליד ,כלי עבודה יקרים,
כספים בסכומים גדולים וקטנים ,בגדים ושאר
חפצים ,ואף פרצו את משרדו של המנהל עבודה.
אך ראו זה פלא ,בגדיו של חכם משה עדיין תלויים
במקומם באתר הבניה ולא נגע בהם איש ,ניגש חכם
משה לבדוק האם הגנבים לקחו את כספו ,ומה רבה
שמחתו כשנוכח לדעת שאפילו שטר אחד אינו חסר,
מנהל העבודה ששמע את הדברים קרא לו ואמר
''קיצצתי לך מהמשכורת בגלל יציאתך המוקדמת
ביום שישי ,אולם עתה מששמעתי על הנס שקרא לך
אשיב לך את כל הקיצוצים ועוד אכפיל את שכרך'',
ומני אז בסוף כל חודש ניתנה לחכם משה משכורת
עבור שלושים וחמישה יום ,ובתלוש נרשמה כדמי
בונוס.

המתירים יש להם על מה שיסמוכו ,כמו שכתבתי
בס"ד בשלחן ערוך המקוצר סימן נ"ו סעיף ו'.
האם יש שימוש מסויים שנוהגים לעשות בשיירי
היין של ההבדלה לסגולה?
לרחוץ בו את העיניים ,כנזכר בהגהת הרמ"א סימן
רצ"ו סעיף א' .ויש נוהגים לשים מן היין בכיסי
בגדיהם ,ויש על המצח ,וכך נוהגים במשפחתנו
ללחלח אצבע צרידה ביין ולשים על המצח כעין
קו ,וע"ע בפסקי תשובות (ירושלם ה'תשע"א) הל'
הבדלה דף תקמ"ו.

התצהיר המופלא
עוד מעשה נפלא היה עם חכם משה ע''ה שלימים
כאשר יצא לפנסיה עמד בראשות ישיבת ''רבינו יוסף
חיים'' בשכונת התקוה בת''א ,וחתם לאברכים על
מסמך שתורתם אומנותם ובכך היו מקבלים דיחוי
מהצבא ,בשלב מסויים התפרסמה תקנה שראש
הישיבה שחותם על התצהירים חייב ג''כ להיות
נוכח בסדרי הישיבה לפחות שמונה שעות ביום ,ואם
אינו עומד בתנאי זה נשללה ממנו הזכות לחתום
לתלמידיו שתורתם אומנותם.
תצהירים אלו נשלחו לכל ראשי הישיבות והם היו
צריכים להצהיר על מספר השעות שהיו שוהים
בישיבה ,חכם משה הצהיר שהוא שוהה בישיבה לא
שמונה שעות אלא שמונה עשרה שעות .הצבא קיבל
את תצהירו כבלתי אמין ופסלו'' ,הדבר אינו סביר''
אמרו בלשכת הגיוס ,אדם מעל גיל שמונים גם אם
ירצה לשהות בישיבה חצי מהזמן הזה לא יוכל ,אולם
חכם משה הגיש תצהיר נוסף וגם בו הצהיר שהוא
לומד שמונה עשרה שעות ביממה.

המה ראו כן תמהו
הפעם קיבלו בצבא את התצהיר ,אך הנחו את
הגורמים המתאימים לפתוח במעקבים סמויים
ובתצפיות כדי לבדוק האם בעל התצהיר דובר אמת
או לא ,ובמידה ויתברר שהתצהיר כוזב יצטרכו
לפסול את חתימת ידו על דיחוי שרותם הצבאי של
תלמידיו ,המעקבים החלו וכמובן שחכם משה ניצח,
מול עיניהם המשתאות ראו החיילים העוקבים יהודי
קשיש שכוחו במותניו ועוסק בתורה במשך רוב
שעות היממה .כזה ראה וקדש !

תודתנו נתונה לוועד המקומי שעוזר ותומך בפעילויות העמותה ואף בהוצאת עלון זה

פנינים מפרשת השבוע
פרשת נח

חידה:

איזו אומה מתוך שבעים אומות
שמה כשם צמח מאכל?
[רמוז בפרשתנו]

בין הפותרים נכונה יוגרל:

פיצה מש
פחתית של פיצה האט  +לחם שום /
אצבעות שוקולד  /בלינצ'ס גבינה.

חידה מחודש קודם :היכן מופיע בתורה חמש מילים
רצופות שכל מילה מהן מורכבת משתי אותיות
בלבד?
התשובה:
א'' .כי גם זה לך בן'' (בראשית פל''ה פס' יז)
ב'' .כי יד על כס יה'' (שמות פי''ז פס' טז)

הזוכה בהגרלה :נתן חרזי

תשובות ניתן לשלוח ב-

לפל054-3434642 :

נח כפול שלש...
''אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח''
(פ''ו פס' ט) ,והקשה הגר''י צדקה זצ''ל מדוע נאמר בפסוק ג' פעמים ''נח'',
וביאר שפעם ראשונה זה כנגד מצות שבן אדם למקום שיהיה האדם ''נח'' כלפי
המקום בקיום התורה והמצוות ,והפעם השניה זה כנגד מצות שבן אדם לחברו
שיהיה האדם ''נח'' כלפי חברו במידות והנהגות טובות ,והפעם השלישית זה
כנגד האדם עצמו שיש לו לקיים את המצות מתוך ''נח'' דהיינו מתוך רצון
ושמחה ולא כמי שכפאו שד שמקיימם בצורה שנראה שהם עליו לטורח ומשאוי.
מקום השמירה של הכסף...
''כי מלאה הארץ חמס'' (פ''ו פס' יג) ,ביאר בזה הגר''י עדס זצ''ל ע''פ מה שאמר
האמורא שמואל בגמרא שאדם המפקיד אצל חבירו מעות ,השמירה הכי מעולה
שהוא יכול לעשות להם זה להטמינם בקרקע ,ואם לא עשה כן ונגנבו הרי הוא
פושע וחייב עליהם ,וזה מה שעשו אנשי דור המבול שרוב עסקם היה גזל ,היו
טומנים את כל הכסף בקרקע ,וזה שאומר הפסוק כי מלאה ''הארץ'' חמס ,כל
הקרקע הייתה מלאה בכספים של גזל.
חלונות גם בתפילה...
''צהר תעשה לתבה'' (פ''ו פס' טז) ,רמז בזה הגר''י צדקה זצ''ל שיש לאדם
לעשות צהר  -חלון ,לתבה  -דהיינו לתיבות של כל ברכה ,ולחלקה לשלש ברוך
אתה ה' ,אלוקינו מלך העולם ,שהכל נהיה בדברו ,ולא לברך את כל הברכה
בחפזון וללא הפסקה שע''י כך יתכן ויבלע חלק מתיבות הברכה.
מעלת החיבור לצדיק...
''ויזכור אלוקים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתיבה''
(פ''ח פס' א) ,וביאר בזה הרבי מלובלין זצ''ל שכאשר זוכר הקב''ה את הצדיק
להושיעו ,הרי הוא מביא ישועה גם לאנשים הפשוטים ונחותי הדרגה העומדים
במדרגה אחת יחד עם החיות והבהמות משום ''אשר אתו'' כיון שהם מחוברים
לצדיק ונכנעים מלפניו.

הבריאה
הג'ירפה
הג'ירפה היא החיה הגדולה ביותר בעולם ,גבהה
עשוי להגיע לששה מטרים ,צווארה הנו ארוך
מאוד ובו בסך הכל שבעה חוליות ,אך אורך כל
אחת מהם הוא  40 – 30ס''מ ,בקצה ראשה של
הג'ירפה שתי בליטות גרמיות הדומות לקרניים,
אך קרניים אלו אינם קרניים אמיתיות אלא
עצמות מכוסות עור ,אזנה נמצאות בתנועה
כמעט כל הזמן ,והנחיריים הגדולים והרחבים
יכולים להיסגר באופן מוחלט בהתאם לרצונה,
והיא עושה זאת כאשר מתחוללות סופות חול.
שפתיה בשרניות ושעירות ומותאמות לתפיסת
המזון ,לשונה ארוכה מאוד ( 45ס''מ) ובעזרתה
היא מצליחה לקטוף עלים מצמרות עצי השיטה
הגבוהים ,מיתרי קולה מנוונים ולכן היא כמעט
אילמת ,עיניה גדולות וערניות ומסוגלות לסרוק

את סביבתה כמעט מכל הצדדים.
גופה קצר יחסית  ,הזנב ארוך כ 80 -ס''מ
ומסתיים בציצת שערות היכולה להגיע ל – 40
ס''מ ,הגוף שרירי ביותר ,הרגלים ארוכות מאוד
וגמישות ומסתיימות בשתי פרסות ,הג'ירפה
יכולה לפתח מהירות ריצה גבוהה מאוד ולהשיג
סוס מרוץ בשיא מהירותו ,היא מסוגלת לדלג
למרחק של כ 5 -מטר ,גבה וצווארה וצידי גופה
מנומרים בכתמים גדולים בצבע חום אדמדם
אשר ביניהם מפרידים קוים צרים ולבנים כעין
רשת פרוסה ,אודות לעור מיוחד זה הייתה
הג'ירפה מבוקשת מאוד בקרב סוחרי עורות,
אך מאז נחקקו חוקי הציד פחת כמעט כליל
צייד הג'ירפות.
הג'ירפה ממליטה ולד יחיד באמצע הקיץ,
אורכו של הוולד בעת לידתו הוא יותר משני

מטרים ,ולאחר חצי שעה יכול הולד לעמוד
על רגליו הגבוהות כשהוא מתנדנד כשיכור,
אחרי חודש נגמל הג'ירף הצעיר מחלב אמו
ומיד מתחיל באכילת עלים רכים ועשבים,
בגיל תשעה חודשים הוא מגיע לגובה של
שלשה מטרים ונחשב לבוגר ,אורך חיי הג'ירפה
הוא  28 - 25שנים.

היכונו היכונו!

בעזהי"ת בחנוכה נערוך חידון למבוגרים ולנוער כפי שהיה בשנה שעברה,
למעוניינים להתכונן לחידון ניתן לקבל את החוברת "בהלכה ובאגדה"
ביום שני כ"ה כסלו  3.12נר שני של חנוכה יתקיים אירוע מיוחד במינו
לנשות המושב והסביבה בבית העם עם הזמרת והאומנית אילנה עדני בליווי
כלי נגינה ותפאורה מיוחדת  -אל תחמיצו! פרטים בקרוב...

