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מה המצב - פרק 40

- השנה יהיו רק שלושה מינים: לערבה אין טעם וריח, אז היא בבידוד...
- מה ההבדל בין דייל למלצר? הבדל של שמים וארץ...

- יוסי: מה קורה? חיים: הכל בסגר...

ַחג ָׂשֵמַח!
ָׁשלֹום ְיָלִדים, ַמה ְּׁשלֹוְמֶכם?

ָעַבְרנּו ֶאת ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים, ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים ְּכָבר 
ֵמֲאחֹוֵרינּו, ְוַחג ַהֻּסּכֹות ַהְּמֻיָחד ְּכָבר ֹּפה!

ַאַחת ִמִּמְצוֹות ֶהָחג ִהיא ִמְצַות ַהְּיִׁשיָבה ַּבֻּסָּכה. ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב 
ַהַּטַעם ֶׁשל ִמְצָוה זֹו: "ְלַמַען ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים". ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ִּבְזַמן  ְּבֻסּכֹות,  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  הֹוִׁשיב  הּוא 
ּוְלֵזֶכר ְלָכְך ֲאַנְחנּו יֹוְׁשִבים ַּבֻּסָּכה. ִמַּצד ֶאָחד ֶזה ִנְרֶאה מּוָבן, 
ֲאָבל ִמַּצד ֵׁשִני ֹלא ָּכל ָּכְך ָּברּור – ָמה ָּכל ָּכְך ָחׁשּוב ֶׁשִּנְזֹּכר 
ֶאת ָהֻעְבָּדה ַהּזֹו? ַמה ֶּזה ְמַׁשֶּנה ִאם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָיְׁשבּו ְּבֻסּכֹות 

אֹו ֶׁשֵהם ָיְׁשבּו ְּבֹאָהִלים?
ֲחָכֵמינּו ִלְּמדּו אֹוָתנּו ַּבֲהָלָכה, ֶׁשַהֶהְסֵּבר ְלִדְבֵרי ַהָּפסּוק ׁשֹוֶנה. 
ַהֻּסּכֹות ָּבֶהן ה' הֹוִׁשיב ֶאת ֲאבֹוֵתינּו, ֹלא ָהיּו ַרק ְסָתם ֻסּכֹות, 
ֶאָּלא ֵהן ָהיּו ַעְנֵני ַהָּכבֹוד! ָהיּו ֵאֶּלה ֲעָנִנים ֻמְפָלִאים ֶׁשֵהֵגּנּו ַעל 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ִמָּכל ִּפְגֵעי ַהֶּטַבע ּוֵמָהאֹוְיִבים!
ָלנּו  ָעָׂשה  ה'  ֹזאת:  ֶׁשִּנְזֹּכר  ָחׁשּוב  ַמּדּוַע  ְמֹאד  מּוָבן  ָּכְך,  ִאם 
ָּדָבר ָּכל ָּכְך ֻמְפָלא ְּכֵדי ִלְׁשֹמר ָעֵלינּו, ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלהֹודֹות לֹו 

ְוִלְׂשֹמַח ְּבִמְצוֹוָתיו!
ֲעַדִין  ַהַּמֵּגָפה  ְלַצֲעֵרנּו  ִיְהֶיה ְקָצת ׁשֹוֶנה.  ַהָּׁשָנה, ַחג ַהֻּסּכֹות 
ְלִהָּׁשֵאר  ֶׁשֶאְפָׁשר  ְוַכָּמה  ְלִהָּזֵהר  ַמָּמׁש  ְוָעֵלינּו  ִמְׁשּתֹוֶלֶלת 
ַּבַּבִית. ֲאָבל ַלְמרֹות ֹזאת – ְנַאֵחל ֶׁשה' ָיֵגן ָעֵלינּו ַּבֻּסּכֹות ַמָּמׁש 

ְּכמֹו ְּבַעְנֵני ַהָּכבֹוד, ְוֶׁשִּיְהֶיה ְלֻכָּלנּו ַחג ָׂשֵמַח, ַלְמרֹות ַהֹּכל!

חידת חדגא: אחד מהאורחים קרא למקום בשם החג. מיהו?

חידת פולקע: אחת מארבעה, בה מקיפים וגם חובטים!

1. שם נוסף לחג הסוכות.

2. האם סוכה בעלת 2 דפנות בלבד, כשרה?

3. למה נמשל האתרוג? 1. לראש 2. ללב 3. לכליות 4. לריאה

4. איזה מארבעת המינים נמשל למי שאין בו תורה ומעשים טובים?

5. האם ניתן לעשות את סכך הסוכה ממוטות ברזל? מדוע?

6. כמה פעמים מקיפים את התיבה בהושענא רבה?

7. מיהו האחרון מבין האושפיזין?

שאלות לסוכות

דבר תורה

משחקים חדשים!

מילים מבולבלותמילים מבולבלות

תמונות לסוכותתמונות לסוכות

מצאו למה רומזות התמונות בענייני סוכות!

1

3

2

4
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אוגרת
__________

הל של מל
__________

יינו אש פז
__________

23 1

שותה ענו
__________

הכוס
__________

תביע הר מאמין
__________

56 4

בלול
__________

חפי האגס
__________

מוחך חבש תג
__________

89 7

זהו את המילים והביטויים המבולבלים - בקשר לחג הסוכות!

אדון הסליחות - פרק סיום העונה!

הללויה

 



ָּכל ַהְּׁשֵכִנים ֶׁשל ֹּבַעז ָיְדעּו ֶׁשַהָּדָבר ֲהִכי ָחׁשּוב לֹו ֶזהּו ַהֶּדֶׁשא 
נֹוי  ִּפְרֵחי  ָּגְדלּו  ֶׁשָּבּה  ְוֶנְחָמָדה,  ָנָאה  ִּגָּנה  לֹו  ָהְיָתה  ֶׁשַּבֲחֵצרֹו. 
ֶׁשָּבֶהם  ְמֻעָּצִבים  ֶחֶרס  ַּכֵּדי  ְלַצד  ּוְמֻטָּפִחים  ְקַטִּנים  ְוֵעִצים 
ְׁשִתיִלים ָיִפים. ֲאָבל ְלֹבַעז ָהְיָתה ֻחְלָׁשה ְּבִעָּקר ְלַמְרַבֵּדי ַהֶּדֶׁשא 
ֶׁשָּצְמחּו ֵּבין ָּכל ֵאּלּו. הּוא ֹלא ָהָיה ָיכֹול ִלְראֹות ֶׁשִּמיֶׁשהּו ּדֹוֵרְך 
ֵמִרים  ָהָיה  ַּפַעם, הּוא  ֵאי  ָקָרה  ֶזה  ְוִאם  ַהֶּזה,  ַהָּיֹרק-ָיֹרק  ַעל 
קֹולֹו ִּבְצָעקֹות ְּכַלָּפיו. ְּבָכל ָׁשבּוַע הּוא ָהָיה קֹוֵצץ ֶאת ַהֶּדֶׁשא 
ָהָיה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמָּיד  ְרצֹונֹו.  ֶאת  ַמְׂשִּביַע  ַהַּמְרֶאה  ֶׁשָהָיה  ַעד 

יֹוֵצא ִּבְזִהירּות ְּגדֹוָלה ִמן ַהִּגָּנה ּוַמִּביט ְּבִסּפּוק ַּבּתֹוָצָאה.

ָלֵכן ִנָּתן ְלָהִבין ֶאת ַהֲחָרָדה ֶׁשל ֹּבַעז ְּבאֹותֹו יֹום, ְּכֶׁשָּקם ִמְּׁשַנת 
ָרָאה  ְוָאז  ּוִפֵהק,  ַּבַחּלֹון  ִהִּביט  הּוא  ֶׁשּלֹו.  ַהּיֹוִמית  ַהָּצֳהַרִים 
ְלַהְפָּתָעתֹו ָהַרָּבה ֶאת ִיְגָאל ְׁשֵכנֹו עֹוֵמד ְּבִדּיּוק ְּבֶאְמַצע ַהִּגָּנה 
ְּבַרְגַלִים  ְודֹוֵרְך  ֶׁשּלֹו,  ַהַּסְסגֹוִני  ַּבְּסֶוֶדר  ָלבּוׁש  ֶׁשּלֹו  ַהַּסְסּגֹוִנית 
ַּגּסֹות ְּבִדּיּוק ַעל ַהֶּדֶׁשא ֶׁשֶאְתמֹול ִּכַּסח ְּבָעָמל ַרב. הּוא ִמֵהר 
ִלְקֹרא ְלֶעְברֹו: 'ֵהיי! ִיְגָאל!' ֲאָבל ַהָּׁשֵכן ַהְמֻחָּצף ֹלא ָנע ְוֹלא ָזע. 

'ִיְגָאל! ִיְגָאל!' ָחַזר ְוָצַעק, ַאְך ֵאין קֹול ְוֵאין עֹוֶנה.

ִיְגָאל ִהְמִׁשיְך ַלֲעֹמד ָׁשם ְּכִאּלּו ְּכלּום ֹלא ָקָרה, ּוְכִאּלּו ֹלא ָיַדע 
ַעל ָהִאּסּור ֶהָחמּור ֶׁשִהִּטיל ֹּבַעז ַעל ַהְּכִניָסה ְלֶמְרַחב ַהֶּדֶׁשא. 
ַּגם ַהֶּׁשֶלט ַהָּגדֹול ֶׁשִּנַּצב ָׁשם – 'ֵאין ִלְדֹרְך ַעל ַהֶּדֶׁשא!' – ֹלא 
ִהְצִליַח ִלְגֹרם ַלָּׁשֵכן ָלזּוז ִמְּמקֹומֹו. ֹּבַעז ִהְתַרֵּגז. 'ִאם הּוא ֹלא 
ִמְתַיֵחס ֵאַלי', ָחַׁשב ְלַעְצמֹו, 'ַּגם ֲאִני ֹלא ֶאְתַיֵחס ֵאָליו ֵמַהּיֹום 
ָוָהְלָאה!' ְוַהַהְחָלָטה ַהֹּזאת ָּגְרָמה לֹו ִמּׁשּום ָמה ְלֵהָרַגע ְמַעט, 
ַרק ְמַעט. הּוא ִּתְכֵנן ָלֵצאת ֶאל ִּגָּנתֹו ּוְלָגֵרׁש ֶאת ִיְגָאל ִמָּׁשם, 
ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַלִּגָּנה – ֶנְעַלם ִיְגָאל ְּכֹלא ָהָיה. 'ֲאִני ִסַּיְמִּתי 

ִאּתֹו...' ִסֵּנן ְּבֶׁשֶקט ּוְבַכַעס.

ִיְגָאל  ֶאת  ֶׁשָּפַגׁש  ֵאיַמת  ְוָכל  ֶׁשּלֹו,  ַּבַהְחָלָטה  ָעַמד  ֹּבַעז  ְוָאֵכן, 
ַּבְּתִחָּלה  ָּדָבר.  ַוֲחִצי  ָּדָבר  לֹו  ָאַמר  ֹלא  ֵּביתֹו,  ְלַיד  אֹו  ָּבְרחֹוב 
עֹוד ָהָיה ִיְגָאל ְמָבֵרְך אֹותֹו ְּב'ֹבֶקר טֹוב' אֹו ְּב'ֶעֶרב טֹוב', ֲאָבל 
ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ֶׁשֵאין ְּתגּוָבה ִמִּצּדֹו ֶׁשל ֹּבַעז, ִהְפִסיק ַּגם הּוא ְלַדֵּבר 
ִעּמֹו. ָּכְך ִהְתַּפְּתָחה ֵּביֵניֶהם ְמִריָבה ָקָרה ְוַיֲחֵסי ַהְּׁשֵכנּות ֶׁשָהיּו 
ֵּביֵניֶהם ִמֶּזה ָׁשִנים – ִנְקְטעּו ּוָפְסקּו. ְלֹבַעז ֶזה ָהָיה ָחֵסר ְקָצת. 
ָּתִמיד ָהָיה ָרִגיל ְלֹשֹוֵחַח ִעם ִיְגָאל ִמֵּדי ַּפַעם, אֹו ִלְׁשֹאל ִמֶּמּנּו 

ְּכִלי ָּכֶזה אֹו ַאֵחר, ְוַעְכָׁשו ִהְכִּביָדה ְוֵהִעיָקה ָעָליו ַהְּמִריָבה.

ִמְּׁשַנת  ָקם  ֹּבַעז   – ַהָּדָבר  ֵאַרע  ִמְקֶרה  אֹותֹו  ַאֲחֵרי  ְׁשבּוַעִים 
ֶאָּלא  ִּפיו.  ְמֹלא  ּוִפֵהק  ַּבַחּלֹון  ֶנֱעַמד  ֶׁשּלֹו,  ַהּיֹוִמית  ַהָּצֳהַרִים 
ַּבִּגָּנה  עֹוֵמד  ִיְגָאל  ֶאת  ּוְלֶחְרָדתֹו  ְלַהְפָּתָעתֹו  ׁשּוב  ָרָאה  ֶׁשָאז 
ֶׁשּלֹו ְורֹוֵמס ֶאת ַהֶּדֶׁשא ֶהָחִביב ֶׁשּלֹו! ַהַּפַעם ֲחָמתֹו ָּבֲעָרה ּבֹו, 
ֵאֶליָה  ְלַהִּגיַע  ִהְסִּפיק  הּוא  ַהִּגָּנה.  ֶאל  ֵטרּוף  ַּכֲאחּוז  ָרץ  ְוהּוא 

ְּבאֹותֹו  ָלבּוׁש  ֵאָליו,  ְּבַגּבֹו  ָׁשם  ָעַמד  ַהָּלה  ִיְגָאל.  ִיְבַרח  ְּבֶטֶרם 

ְסֶוֶדר ִצְבעֹוִני ֶׁשָהָיה לֹוֵבׁש ְּפָעִמים ַרּבֹות, ּוֹבַעז ִנַּגׁש ֵאָליו ְוָרָצה 

ִלְמֹׁשְך אֹותֹו ַהחּוָצה ִמן ַהִּגָּנה. ֶאָּלא ֶׁשָאז ִהְסּתֹוֵבב ֵאָליו ִיְגָאל, 

ּוֹבַעז ֻהְפַּתע ָקׁשֹות: ֶזה ֹלא ָהָיה ִיְגָאל!

ָמַׁשְך  ֶאָּלא  ֵהִגיב,  ַהָּזר ֹלא  ָהִאיׁש.  ֶאת  ֹּבַעז  ָׁשַאל  ַאָּתה?'  'ִמי 

ִּבְכֵתָפיו ְּבֹחֶסר ִעְנָין. 'ֲאִני ׁשֹוֵאל ׁשּוב: ִמי ַאָּתה? ִאם ֹלא ַּתֲעֶנה 

ִמְּמָך  ְמַבֵּקׁש  ֲאִני  ָּכאן!  ְּפָרִטי  ֶׁשַטח  ֶזה  ַלִּמְׁשָטָרה!  ֶאְקָרא   –

ָלֵצאת!' ֹּבַעז ָהָיה ָּכעּוס ְוָהמּום ְּכֶאָחד. 'ִאם ֶזה ֹלא ִיְגָאל, ַּכִּנְרֶאה 

ַּגם ַּבַּפַעם ֶׁשָעְבָרה ֶזה ֹלא ָהָיה הּוא', ֵהִבין ִמָּיד. ְּכֶׁשִהְתּבֹוֵנן ׁשּוב 

ִּבְפֵני ָהִאיׁש, ָקַלט ֶׁשְּמֻדָּבר ַּבֲחַסר ַּבִית ֻאְמָלל ֶׁשֹּלא ַמָּמׁש ַּבר 

ַּדַעת. הּוא ֹלא ָיַדע ָמה ַלֲעֹשֹות, ַּכֲאֶׁשר ָאז ָעַבר ִיְגָאל ַּבְּׁשִביל 

ֶׁשְּלַיד ַהִּגָּנה. 'ִּפיְנָחס!' הּוא ָקָרא ְלֵעֶבר ָהִאיׁש ַהָּזר. 'ָמה ַאָּתה 

עֹוֶשֹה ָׁשם? ּבֹוא, ֵּתֵצא ִמָּׁשם. ֵהֵבאִתי ְלָך ֲארּוַחת ָצֳהַרִים'.

ֶקַרח  ֶאת  ִלְׁשֹּבר  ְוֶהְחִליט  ֵּביֵניֶהם,  ַהּדּו-ִשֹיַח  ֶאת  ָׁשַמע  ֹּבַעז 

ִמֶּזה  ִּדֵּבר  ֹלא  ֶׁשִעּמֹו  ְׁשֵכנֹו  ֶאל  ָּפָנה  ִיְגָאל',  'ַּתִּגיד,  ַהְמִריָבה. 

ְׁשבּוַעִים. 'ֶזה ָהִייָת ַאָּתה ֶׁשִּנְכַנְסָּת ַלִּגָּנה ֶׁשִּלי ִלְפֵני ְׁשבּוַעִים?' 

ִיְגָאל ִהִּביט ּבֹו ְּבֹחֶסר ֲהָבָנה. 'ֹלא. ַעל ָמה ַאָּתה ְמַדֵּבר?' ָׁשַאל 

ַּבֲחָזָרה. 'ַּתְרֶׁשה ִלי ְלִהְתַנֵּצל ְּבָפֶניָך ַעל ַמה ֶּׁשָּקָרה', ָאַמר ֹּבַעז 

ִיְגָאל,  ֵהִׁשיב  ָקָרה',  ָמה  ֵהַבְנִּתי  ֹלא  ֶּבֱאֶמת  'ֲאִני  קֹול.  ְּבֵׁשֶפל 

ֹלא  ַעל  ִאִּתי  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ִהְפַסְקָּת  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום   'ִּפְתֹאם 

ָעֶול ְּבַכִּפי'.

ְלַאַחר ָׁשָעה ַקָּלה ָהיּו ַהְּׁשַנִים ְיׁשּוִבים ְּבֵביתֹו ֶׁשל ֹּבַעז, ְּכֶׁשִּיְגָאל 

ַמְסִּביר לֹו ַעל ֲחַסר ַהַּבִית ַהִּמְסֵּכן ֶׁשַּלַאֲחרֹוָנה ִמְתָאֵרַח ֶאְצלֹו 

ֶׁשָּפַגְׁשִּתי  ַאֲחֵרי  ֶׁשִּלי  ַהִּצְבעֹוִני  ַהְּסֶוֶדר  ֶאת  לֹו  'ֵהֵבאִתי  ַּבַּבִית. 

אֹותֹו ָּבְרחֹוב רֹוֵעד ִמֹּקר', ִסֵּפר. 'ַוֲאִני ָהִייִתי ָּבטּוַח ֶׁשַאָּתה הּוא 

ֹּבַעז  ָאַמר  ִלְקִריאֹוַתי',  ִמְתַיֵחס  ְוֵאיְנָך  ֶלָחֵצר,  ֵאַלי  ֶׁשִּנְכַנְסָּת 

ֶּבֱאֶמת  ָקָרה  ָמה  ְלָבֵרר  ְמַנֶּסה  ָהִייִתי  ַרק  'ִאם  ָּפִנים.  ְּבֹבֶׁשת 

ֵהם  ַהּיֹום  אֹותֹו  ְּבסֹוף  ִנְמַנַעת'.  ָהְיָתה  ַהֹּזאת  ַהְמִריָבה  ָּכל   – 

ִנְפְרדּו ִּכיִדיִדים...

•   •   •

ֹּבַעז ִהְתַנֵהג ֹלא ַּכּׁשּוָרה, ַּכֲאֶׁשר ֹלא ִנָּסה ְלָבֵרר ְּבַדְרֵכי ָׁשלֹום 

ָמה ִמְתַרֵחׁש. ֲאָבל אּוַלי ַּגם ִיְגָאל ָאֵׁשם ַּבְּמִריָבה ֶׁשִהְתַּפְּתָחה 

ֶאת  ִלְפֹּתר  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך  ִלְבֹּדק  ִנָּסה  ֹלא  הּוא  ַּגם  ִּכי  ֵּביֵניֶהם, 

ַהִּסְכסּוְך. ְלִעִּתים, ַהִּׂשיחֹות ְוַהִדּבּוִרים – ִיְפְתרּו ַהְרֵּבה ְּבָעיֹות 

ֶׁשַהְּׁשִתיָקה ַהְּכעּוָסה יֹוֶצֶרת.

 ַהֶּדֶׁשא  ַהֶּדֶׁשא 
ֶׁשל ַהָּׁשֵכןֶׁשל ַהָּׁשֵכן

סיפור לשבתסיפור לשבת

  באדיבות "שלום לעם"

- ג'וחא וחבר שלו נוסעים לים. נכנס החבר למים משתכשך חצי שעה ואז יוצא. שואל אותו ג'וחא: איך המים? 
החבר עונה: קרים בהתחלה אבל אחרי חמש דקות מתרגלים. יופי, אמר ג'וחא, אז אכנס בעוד חמש דקות...

- שני עצלנים עומדים בטרמפיאדה. כעבור כמה דקות עוצר להם מישהו 40 מטר מאיפה שהם עומדים. אומר 
עצלן אחד לשני: 'הי תראה, הוא עצר לנו איפה שרצינו לרדת'...

- פעם אחת שוטר רואה מישהו מפזר אבקה ברחוב 'למה אתה מפזר אבקה?' שאל השוטר 'אני מפזר אבקה 
נגד דובים' ענה לו האיש 'אבל אין כאן בכלל דובים' אמר לו השוטר 'יופי!' אמר האיש 'אז האבקה שלי עובדת!'

שמחה פשיטיק


