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המסע שלנו יתקיים השנה ביער המלאכים. הוא יתחיל 
ער מהמושב שדה משה ויסתיים בחירבת כרוע. י

שחריה, נמצא כארבעה ק"מ ממזרח לקרית -המלאכים
גת. היער נקרא על שמה של מעברת שחריה, שהוקמה 

חפירות ארכיאולוגיות חשפו ביער את ,6591בשנת 
כרוע, שם נמצאת נקודת הסיום של  חורבת
צליל השם  על שומר החורבה של העברי השם .המסע

שפירושו חורבת הקיקיון.  ח'רוע, ח'ירבת הערבי,
בחפירות שנערכו חשפו שרידי מבנה ציבורי גדול ובו בור 
מים, שייתכן ששימש כבית כנסת. לבור המים יורד גרם 

 ימדרגות מה שמשמש בסיס להשראה שהיה פעם מקוה. 
 

 ז: “קרב הפ
בחודש ארגון עסקנו בנושא הגבורה. הסיפור של מלחמת 

ז מתחברת לנקודה הזאת ומלמדת אותנו על “הפ
 ההתמסרות העמוקה שהייתה לעם שלנו בקום המדינה.

במלחמת העצמאות כיתרה חטיבת אלכסנדרוני חטיבה מצרית 
שהיה נצורה בכיס פלוג'ה )סמוך לצומת פלוגות של היום( 

הכוחות המצריים מצאו את עצמם במובלעת ישראלית לאחר 
 שכוחותנו שחררו את העיר באר שבע.

בנר שני של חנוכה קיבלה החטיבה פקודה להכניע את הכוח 
 33תוכנית המבצע הייתה שפלוגות א' וב' מגדוד  המצרי.

קריית  )שלימים הוקמה מנשייה-עיראק אל יכבוש את הכפר
 על חורבותיו(.  גת

תל שייך ( תיכנס לכפר ותכבוש את הפלוגה הדתיתופלוגה ג' )
)תל גת( השולט על הכפר. פלוגה אחרת היתה אמורה   עריני

מנשיה -בוואדי בין עיראק אל גשרלכבוש את המשלט ליד ה
  ופלוג'ה ולפוצץ את הגשר על מנת למנוע תגבורות מפלוג'ה.

מתוך התרוממות רוח על אף  חנוכה לאחר הדלקת נר שני של
 יצאו הכוחות לפעולה.  -שידעו שלפניהם קרב קשה 

פלוגת החסימה נכשלה במשימתה ולא הצליחה לכבוש את 
 33משלט הגשר. חרף זאת הוחלט להמשיך במשימה. גדוד 

נכנסה פלוגה  03:00מנשיה. בשעה -פרץ וכבש את עיראק אל
ניסתה לכבוש את התל אך נסוגה עם  03:30ג' לכפר ובשעה 

 אבידות והתמקמה באחד מחצרות הבתים למרגלות התל.
בינתיים התאוששו הכוחות המצרים, ובפלוג'ה התארגנה 

מנשיה. בגלל שהחסימה -שיירת משוריינים בדרך לעיראק אל
על הגשר נכשלה, פרץ הטור לעורף הכוחות הישראליים 

מנשיה. אלה סברו שמדובר בתגבורת -הנלחמים בעיראק אל
והניחו לה להתקרב. החל קרב מבית לבית. בשעה  צה"ל של

 ניתנה פקודת נסיגה. 05:30
ב' הצליחו לסגת אך מרבית פלוגה ג' )הפלוגה -פלוגות א'ו

הדתית( נשארה לכודה בחצר למרגלות התל מבלי יכולת 
קיבל פקודה לפרוץ דרך  ציון הלמן-בן לחלצה. מפקד הפלוגה,

לנסיגה, אך הוא השיב שלא ייצא עד שלא יוצא הפצוע 
האחרון. הוא נלחם בראש חייליו עד שנפלו כמעט כולם. הם 

נקברו על ידי המצרים בקבר אחים. חמישה חיילים נפלו בשבי 
והוחזרו עם פינוי כיס פלוג'ה. בשוך הקרבות נכנס צוות 

ופינו את גופות  שלמה גורן מהרבנות הצבאית בראשות הרב
. במקום ניצבת כיום אנדרטה. לזכר קרב הגבורה בו  החללים

  נפלו מספר החילים הגבוה ביותר במהלך קרב אחד.

 חידות הגיון
מאחיו. בן כמה יהיה דן  3, גדול פי 61. דן בן 1

מאחיו? 1כאשר הוא יהיה גדול פי   

. מחיר  אישה ניגשה לקופה בתחנת האוטובוסים. 2
מבלי ₪  10האישה נתנה לקופאי ₪ .  60נסיעה 

שהשניים החליפו מילה. כיצד ידע הקופאי שהאישה 
 רוצה שני כרטיסים ולא רוצה עודף?

א כסלו, שיצא יום “. ירחמיאל עליו השלום נפטר בי3
כסלו, שיצא יום שלישי. איך ‘ רביעי. הוא נקבר בי

 ייתכן הדבר?

אדם נכנס למגרש חניה ורואה את מספרי . 4
 החניות:

68, 68, 89, 99, המכונית שלו, 89  

 מה מספר החניה שלו?

. לפני שאדם גילה את הר האוורסט, מה היה 9
 ההר הגבוה בעולם?

‘ )י3( 60מטבעות של  1)נתנה 1( 61) 6—תשובות
המספרים הפוכים(  —78)3כסלו בשנה שאחרי ( 

סיפורים על חיבת ארץ ישראל של הרב 
 קוק )מתוך מלאכים כבני אדם(

נוהג היה הרב ליטול ידיו לפני אוכלו פירות ארץ ישראל וזאת, *

 משום חיבת הקדושה של הארץ.
*כשהשתתף הרב בחגיגת ייסודה של המושבה מגדיאל. נטעו 

שם נטיעות וכיבדו את הרב לנטוע את השתיל הראשון. השליך 
הרב את המעדר שהושיטו לו והתחיל לחפור את הגומה במו 

ידיו.... פניו בוערים כלפיד וכולו רוגש ורועד והוא נוטע את 
והסביר הרב שנזכר במדרש —השתיל באדמה מתוך אימה ופחד

וכי אפשר לבשר ודם “ תלכו... ובו תדבקון‘ אחרי ה”על הכתוב 
להידבק בשכינה?... אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק 

אלקים גן בעדן אף ‘ ויטע ה”ה אלא במטע תחילה שנאמר “הקב
י לא תתעסקו אלא במטע תחילה כי תבואו “אתם כשנכנסים לא

והנה בשעה שאחזתי בידי את “אל הארץ ונטעתם כל עת מאכל
ל “השתיל להכניסו באדמת הקודש, נזכרתי בדברי רבותינו ז
 והרגשתי שאני מתדבק בשכינה, וחרדה גדולה אחזתני... 

אריה בהישח ‘ אריה לוין עם הרב קוק,  קטף ר‘ וכשהלך פעם ר
הדעת עלה. הזדעזע הרב ואמר בנחת: כי הוא נזהר מאד לבלתי 

קטף בלי תועלת עשב או פרח שיכול לגדול או לצמוח, כי אין 
עשב מלמטה, שאין לו מזל מלמעלה ואומר לו גדל. כל ציץ אומר 

 דבר, כל אבן לוחשת איזה סוד, כל הבריאה אומרת שירה 
חשק נטיעת האילנות נובע מחפץ ”

הטבת הדורות       הבאים המבלט 
 בתקפו בעץ החרוב" 

 )מגד ירחים לחודש שבט( 

 
לוז — 

8:30 הגעה לסניפים    ארוחת בוקר בסניף –
7:00 – 5:00  יציאה מהסניפים 

60:00 תחילת מסלול בשדה משה                          
61:00  חניך אחרון עובר את נקודת הפיצול  
61:69  ארוחת צהרים 
63:00  תחילת תזוזה 
63:30 חניך אחרון יוצא מנקודת ארוחת צהרים          
69:30  מנחה מפקד עוצמתי ומסודר 
61:30  חניך אחרון עלה על האוטובוסים 

 
מספר הנחיות חשובות  -  

6 . עמידה בזמנים  מדובר במסע עם המון חניכים,  –
אנחנו חייבים לעמוד בלו"ז או יהיו סניפים שייתקעו 

עד הלילה  
1 . חשוב מאוד להקפיד על נושא האלימות — אין שום 

מצב לזה, לא בתוך הסניף ולא כלפי סניפים אחרים  
3 . ניקיון לאורך כל המסלול זה א. ב. של חינוך 

לאהבת הארץ. ולאנושיות פשוטה  
3 . חשוב מאוד להקפיד על שתיית מים )גם ביום 

קריר( וכובע                                                     
9 . בשום מצב לא עושים עצירה מתחת לגשר                                                                                                
1 . אין הבערת אש במהלך המסלול, ניתן אך ורק 

במקום ארוחת צהריים ובסוף המסלול  

 
תפילת הדרך  

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  
 ֲאבֹוֵתינּו,

ֶשּתֹוִליֵכנּו ְלָשלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָשלֹום 
ְוַתְדִריֵכנּו ְלָשלֹום, )ְוִתְסְמֵכנּו 

 ְלָשלֹום(,

ְוַתִגיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִיים 
 ּוְלִשְמָחה ּוְלָשלֹום.

)אם דעתו לחזור מיד 
אומר  ְוַתְחִזיֵרנּו ְלָשלֹום( 

ְוַתִציֵלנּו ִמַכף ָכל אֹוֵיב ְואֹוֵרב 
 ְוִלְסִטים ְוַחיֹות ָרעֹות ַבֶדֶרְך,

ּוִמָכל ִמיֵני פְֻּרָענֻּיֹות ַהִמְתַרְגשֹות 
 ָלבֹוא ָלעֹוָלם,

ְוִתּתֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְבֵעיֶניָך 
 ּוְבֵעיֵני ָכל ֹרֵאינּו,

 ִכי אל שֹוֵמַע ּתִפָלה ְוַתֲחנּון ַאּתה.
ָברּוְך ַאּתה )לפי נוסח ספרד יי( שֹוֵמַע ּתִפָלה:   

השועל יצא לחופשה  
שועל אחד הרגיש שהוא חייב לקחת חופש מתפקידו אחרת 

הוא כבר לא יוכל לתפקד ולכן הוא חייב להתנתק קצת מהתפקיד 
ולקחת חופש ולצאת מהיער .  

הגיע אותו שועל לאריה מלך היער וביקש ממנו חופש, אמר לו 
האריה כי תפקידו מחייב אותו להישאר ביער ולכן הוא לא יוכל 
לקחת חופש. השועל התעקש ואמר לאריה כי החופש הכרחי 
והוא מוכן לקחת חופשה ללא תשלום, העיקר לצאת לחופש. 

האריה הסביר לשועל כי אם הוא יצא לחופש יהיו חייבים לקחת 
מישהו במקומו ולא בטוח שהתקן שלו ישאר לשועל לכשיחזור. 

השועל הסכים ולקח את החופש .  
כעבור שלושה חודשים חזר השועל ליער והגיע לאריה לצורך 

ראיון חזרה לתפקידו. כשהגיע לראיון הסביר לו האריה כי התקן 
של השועל תפוס וכי לא יוכל לחזור ליער. השועל לא הסכים 
ואחרי דיבור קצר עם האריה, האריה הציע לו כתפקיד זמני 

להיות על תקן ארנב ביער וכשיתפנה תקן השועל יחזור להיות 
שועל. השועל הסכים והחל לתפקד כארנב. עבר כחודש בו 
השועל קופץ ובורח מחיות אחרות עד שנמאס לו מתפקידו 

כארנב והחליט לגשת לאריה ולבקש לעבור תפקיד. האריה 
הסביר לארנב כי עדיין לא נפתח התקן של השועל והוא צריך 

להמשיך לשמש כארנב. השועל התעצב מהבשורה המרה 
והתהלך לו בדיכאון ברחבי היער, כעבור זמן מה של הליכה ראה 

להפתעתו ארנב .  
השועל ניגש לארנב ושאל אותו: "תגיד ארנב מה אתה ?"   

ענה לו הארנב : "אני, אני שועל ".   
השועל אמר: "תגיד איך זה שאני שועל ונמצא על תקן ארנב 

ואתה ארנב ונמצא על תקן שועל ?  
ענה לו הארנב : "זה מה שקורה שיש חמור על תקן אריה ".  
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7_%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=4714
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%96%D7%A6%D7%9C.jpg
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המסע שלנו יתקיים השנה ביער המלאכים. הוא יתחיל 
מהמושב שדה משה ויסתיים בחירבת כרוע. י ער 

המלאכים - שחריה, נמצא כארבעה ק"מ ממזרח לקרית 
גת. היער נקרא על שמה של מעברת שחריה, שהוקמה 

בשנת  6591 , חפירות ארכיאולוגיות חשפו ביער את 
חורבת כרוע, שם נמצאת נקודת הסיום של  
המסע השם . העברי  החורבה של  שומר  על  צליל השם  

הערבי, ח'ירבת  ח'רוע,  שפירושו חורבת הקיקיון.  
בחפירות שנערכו חשפו שרידי מבנה ציבורי גדול ובו בור 
מים, שייתכן ששימש כבית כנסת. לבור המים יורד גרם 

מדרגות מה שמשמש בסיס להשראה שהיה פעם מקוה.  י  
 

קרב הפ “ ז:   
בחודש ארגון עסקנו בנושא הגבורה. הסיפור של מלחמת 

הפ “ ז מתחברת לנקודה הזאת ומלמדת אותנו על 
ההתמסרות העמוקה שהייתה לעם שלנו בקום המדינה.  

במלחמת העצמאות כיתרה חטיבת אלכסנדרוני חטיבה מצרית 
שהיה נצורה בכיס פלוג'ה )סמוך לצומת פלוגות של היום( 

הכוחות המצריים מצאו את עצמם במובלעת ישראלית לאחר 
שכוחותנו שחררו את העיר באר שבע.  

בנר שני של חנוכה קיבלה החטיבה פקודה להכניע את הכוח 
המצרי. תוכנית המבצע הייתה שפלוגות א' וב' מגדוד   33  

יכבוש את הכפר עיראק אל  - מנשייה )שלימים הוקמה  קריית  
גת על חורבותיו(.    

ופלוגה ג' ) הפלוגה הדתית ( תיכנס לכפר ותכבוש את  תל שייך 
עריני )תל גת( השולט על הכפר. פלוגה אחרת היתה אמורה   

לכבוש את המשלט ליד ה גשר בוואדי בין עיראק אל  - מנשיה 
ופלוג'ה ולפוצץ את הגשר על מנת למנוע תגבורות מפלוג'ה.   

לאחר הדלקת נר שני של חנוכה  מתוך התרוממות רוח על אף  
שידעו שלפניהם קרב קשה  יצאו הכוחות לפעולה.  -  

פלוגת החסימה נכשלה במשימתה ולא הצליחה לכבוש את 
משלט הגשר. חרף זאת הוחלט להמשיך במשימה. גדוד  33  

פרץ וכבש את עיראק אל - מנשיה. בשעה  03:00 נכנסה פלוגה  
ג' לכפר ובשעה  03:30 ניסתה לכבוש את התל אך נסוגה עם  

אבידות והתמקמה באחד מחצרות הבתים למרגלות התל.  
בינתיים התאוששו הכוחות המצרים, ובפלוג'ה התארגנה 

שיירת משוריינים בדרך לעיראק אל - מנשיה. בגלל שהחסימה 
על הגשר נכשלה, פרץ הטור לעורף הכוחות הישראליים 

הנלחמים בעיראק אל - מנשיה. אלה סברו שמדובר בתגבורת 
צה"ל של והניחו לה להתקרב. החל קרב מבית לבית. בשעה  

05:30 ניתנה פקודת נסיגה.   
פלוגות א'ו - ב' הצליחו לסגת אך מרבית פלוגה ג' )הפלוגה 

הדתית( נשארה לכודה בחצר למרגלות התל מבלי יכולת 
לחלצה. מפקד הפלוגה, -בן  ציון הלמן קיבל פקודה לפרוץ דרך  

לנסיגה, אך הוא השיב שלא ייצא עד שלא יוצא הפצוע 
האחרון. הוא נלחם בראש חייליו עד שנפלו כמעט כולם. הם 

נקברו על ידי המצרים בקבר אחים. חמישה חיילים נפלו בשבי 
והוחזרו עם פינוי כיס פלוג'ה. בשוך הקרבות נכנס צוות 

מהרבנות הצבאית בראשות הרב שלמה גורן  ופינו את גופות  
החללים . במקום ניצבת כיום אנדרטה. לזכר קרב הגבורה בו  

נפלו מספר החילים הגבוה ביותר במהלך קרב אחד.   

חידות הגיון  
1 . דן בן  61 , גדול פי  מאחיו. בן כמה יהיה דן  3

כאשר הוא יהיה גדול פי   מאחיו? 1

2 . . מחיר  אישה ניגשה לקופה בתחנת האוטובוסים
נסיעה  60   . ₪ האישה נתנה לקופאי  10   ₪ מבלי 

שהשניים החליפו מילה. כיצד ידע הקופאי שהאישה 
רוצה שני כרטיסים ולא רוצה עודף?  

3 . ירחמיאל עליו השלום נפטר בי “ א כסלו, שיצא יום 
רביעי. הוא נקבר בי  ‘ כסלו, שיצא יום שלישי. איך 

ייתכן הדבר?  

4 . אדם נכנס למגרש חניה ורואה את מספרי 
 החניות:

89 , המכונית שלו,  99  , 89  , 68  , 68 

 מה מספר החניה שלו?

9 . לפני שאדם גילה את הר האוורסט, מה היה 
 ההר הגבוה בעולם?

תשובות —6 ( 61  ) 1 )נתנה  מטבעות של  1 60  ) )י3  ‘
כסלו בשנה שאחרי (  3( 78 — המספרים הפוכים(  

סיפורים על חיבת ארץ ישראל של הרב 
קוק )מתוך מלאכים כבני אדם(  

* נוהג היה הרב ליטול ידיו לפני אוכלו פירות ארץ ישראל וזאת, 

משום חיבת הקדושה של הארץ.  
*כשהשתתף הרב בחגיגת ייסודה של המושבה מגדיאל. נטעו 

שם נטיעות וכיבדו את הרב לנטוע את השתיל הראשון. השליך 
הרב את המעדר שהושיטו לו והתחיל לחפור את הגומה במו 

ידיו.... פניו בוערים כלפיד וכולו רוגש ורועד והוא נוטע את 
השתיל באדמה מתוך אימה ופחד — והסביר הרב שנזכר במדרש 

על הכתוב  ” אחרי ה  ‘ תלכו... ובו תדבקון  “ וכי אפשר לבשר ודם 
להידבק בשכינה?... אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק 

הקב “ ה אלא במטע תחילה שנאמר  ” ויטע ה  ‘ אלקים גן בעדן אף 
אתם כשנכנסים לא “ י לא תתעסקו אלא במטע תחילה כי תבואו 

אל הארץ ונטעתם כל עת מאכל “ והנה בשעה שאחזתי בידי את 
השתיל להכניסו באדמת הקודש, נזכרתי בדברי רבותינו ז “ ל 
והרגשתי שאני מתדבק בשכינה, וחרדה גדולה אחזתני...   

וכשהלך פעם ר  ‘ אריה לוין עם הרב קוק,  קטף ר  ‘ אריה בהישח 
הדעת עלה. הזדעזע הרב ואמר בנחת: כי הוא נזהר מאד לבלתי 

קטף בלי תועלת עשב או פרח שיכול לגדול או לצמוח, כי אין 
עשב מלמטה, שאין לו מזל מלמעלה ואומר לו גדל. כל ציץ אומר 

דבר, כל אבן לוחשת איזה סוד, כל הבריאה אומרת שירה   
” חשק נטיעת האילנות נובע מחפץ 

הטבת הדורות       הבאים המבלט 
בתקפו בעץ החרוב"   

)מגד ירחים לחודש שבט(   

 
 —לוז

ארוחת בוקר בסניף –הגעה לסניפים  8:30  
יציאה מהסניפים 5:00 –7:00  

תחילת מסלול בשדה משה                          60:00
חניך אחרון עובר את נקודת הפיצול  61:00  
ארוחת צהרים 61:69  
תחילת תזוזה 63:00  
חניך אחרון יוצא מנקודת ארוחת צהרים          63:30
מנחה מפקד עוצמתי ומסודר 69:30  
חניך אחרון עלה על האוטובוסים 61:30  

 
  -מספר הנחיות חשובות 

מדובר במסע עם המון חניכים,  –. עמידה בזמנים 6
אנחנו חייבים לעמוד בלו"ז או יהיו סניפים שייתקעו 

 עד הלילה
אין שום —. חשוב מאוד להקפיד על נושא האלימות1

 מצב לזה, לא בתוך הסניף ולא כלפי סניפים אחרים
. ניקיון לאורך כל המסלול זה א. ב. של חינוך 3

 לאהבת הארץ. ולאנושיות פשוטה
. חשוב מאוד להקפיד על שתיית מים )גם ביום 3

קריר( וכובע                                                     
     . בשום מצב לא עושים עצירה מתחת לגשר                                                                                          9
. אין הבערת אש במהלך המסלול, ניתן אך ורק 1

 במקום ארוחת צהריים ובסוף המסלול

 
 תפילת הדרך

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך יי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי  
 ֲאבֹוֵתינּו,

ֶשּתֹוִליֵכנּו ְלָשלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָשלֹום 
ְוַתְדִריֵכנּו ְלָשלֹום, )ְוִתְסְמֵכנּו 

 ְלָשלֹום(,

ְוַתִגיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִיים 
 ּוְלִשְמָחה ּוְלָשלֹום.

)אם דעתו לחזור מיד 
ְוַתְחִזיֵרנּו ְלָשלֹום( אומר  

ְוַתִציֵלנּו ִמַכף ָכל אֹוֵיב ְואֹוֵרב 
 ְוִלְסִטים ְוַחיֹות ָרעֹות ַבֶדֶרְך,

ְרָענֻּיֹות ַהִמְתַרְגשֹות  ּוִמָכל ִמיֵני פֻּ
 ָלבֹוא ָלעֹוָלם,

ְוִתְּתֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְבֵעיֶניָך 
 ּוְבֵעיֵני ָכל ֹרֵאינּו,

 ִכי אל שֹוֵמַע ְּתִפָלה ְוַתֲחנּון ַאָּתה.
 יי( שֹוֵמַע ְּתִפָלה: ָברּוְך ַאָּתה )לפי נוסח ספרד

 השועל יצא לחופשה
שועל אחד הרגיש שהוא חייב לקחת חופש מתפקידו אחרת 

הוא כבר לא יוכל לתפקד ולכן הוא חייב להתנתק קצת מהתפקיד 
  .ולקחת חופש ולצאת מהיער

הגיע אותו שועל לאריה מלך היער וביקש ממנו חופש, אמר לו 
האריה כי תפקידו מחייב אותו להישאר ביער ולכן הוא לא יוכל 
לקחת חופש. השועל התעקש ואמר לאריה כי החופש הכרחי 
והוא מוכן לקחת חופשה ללא תשלום, העיקר לצאת לחופש. 

האריה הסביר לשועל כי אם הוא יצא לחופש יהיו חייבים לקחת 
מישהו במקומו ולא בטוח שהתקן שלו ישאר לשועל לכשיחזור. 

  .השועל הסכים ולקח את החופש
כעבור שלושה חודשים חזר השועל ליער והגיע לאריה לצורך 

ראיון חזרה לתפקידו. כשהגיע לראיון הסביר לו האריה כי התקן 
של השועל תפוס וכי לא יוכל לחזור ליער. השועל לא הסכים 
ואחרי דיבור קצר עם האריה, האריה הציע לו כתפקיד זמני 

להיות על תקן ארנב ביער וכשיתפנה תקן השועל יחזור להיות 
שועל. השועל הסכים והחל לתפקד כארנב. עבר כחודש בו 
השועל קופץ ובורח מחיות אחרות עד שנמאס לו מתפקידו 

כארנב והחליט לגשת לאריה ולבקש לעבור תפקיד. האריה 
הסביר לארנב כי עדיין לא נפתח התקן של השועל והוא צריך 

להמשיך לשמש כארנב. השועל התעצב מהבשורה המרה 
והתהלך לו בדיכאון ברחבי היער, כעבור זמן מה של הליכה ראה 

  .להפתעתו ארנב
  "?השועל ניגש לארנב ושאל אותו: "תגיד ארנב מה אתה

  ."ענה לו הארנב : "אני, אני שועל
השועל אמר: "תגיד איך זה שאני שועל ונמצא על תקן ארנב 

  ?ואתה ארנב ונמצא על תקן שועל
 ."ענה לו הארנב : "זה מה שקורה שיש חמור על תקן אריה
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7_%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=4714
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%96%D7%A6%D7%9C.jpg

