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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת בלק תשע"ז

ּבֹורים ּכְ מֹו ַא ְריֵה!
ּגִ ִ
ַׁש ַּבת ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!
ִּבלְ ָעם ָה ָר ָׁשע ָר ָצה לְ ַקּלֵ ל ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
ֲא ָבל ה' ֹלא נָ ַתן לֹו וְ ִהכְ נִ יס לְ ִפיו ְּב ָרכֹות
טֹובים! ַא ַחד ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ִּבלְ ָעם
ִ
ְּוד ָב ִרים
"הן ַעם ּכְ לָ ִביא
ָא ַמר ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל הּואֵ :
נַּׂשא"ִּ .בלְ ָעם ָא ַמר ֶׁש ַעם
יָ קּום וְ כַ ֲא ִרי יִ ְת ָ
מֹותיו
יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ּכְ מֹו לָ ִביא וַ ֲא ִריֶׁ ,ש ֵהם ְׁש ָ
ֶׁשל ָה ַא ְריֵ ה ֶמלֶ ְך ַה ַחּיֹות!
יְ לָ ִדיםְּ ,בוַ ַּדאי ְׁש ַמ ְע ֶּתם ֶׁש ֲחכָ ֵמינּו ָא ְמרּו:
"הוֵ י ַעז ּכַ ּנָ ֵמר וְ ַקל ּכַ ּנֶ ֶׁשר וְ ָרץ ּכַ ְּצ ִבי וְ גִ ּבֹור
ֱ
ּבֹורים
ּכָ ֲא ִרי"! – ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְהיֹות ּגִ ִ
ּכְ מֹו ַא ְריֵ ה! ֲא ָבל לָ ָּמה? ֲה ֵרי ִעם ּגְ ב ָּורה
ֶׁשל ַא ְריֵ ה ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות ְּד ָב ִרים ָר ִעים
ָחס וְ ָחלִ ילָ ה!

אני

ָחזָ "ל ָא ְמרּו לָ נּו לְ ֵאיזֹו ַמ ָּט ָרה ֲאנַ ְחנּו
ְצ ִריכִ ים לִ ְהיֹות ּכְ מֹו ַא ְריֵ ה" :לַ ֲעׂשֹות
ְרצֹון ָא ִביָך ֶׁש ַּב ָּׁש ָמיִ ם!"ּ .כְ ֵדי לַ ֲעׂשֹות
ֶאת ַמה ֶּׁשה' ר ֶֹוצה ּולְ ַקּיֵ ם ִמ ְצוֹות
טֹובים ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ ְהיֹות
ִ
ּומ ֲע ִׂשים
ַ
ּבֹורים ּכְ מֹו ַא ְריֵ ה.
ּגִ ִ
ַמּד ַּוע?
ּגֹורם
ַה ִּס ָּבה ִהיאֶׁ ,שּלִ ְפ ָע ִמים ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע ֵ
אֹומר לָ נּו ֶׁש ֵאין לָ נּו
לָ נּו לְ ִה ְת ַע ֵּצל וְ הּוא ֵ
ּכ ַֹח לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַמה ֶּׁש ָּצ ִריְךְּ .באֹותֹו
ַהּזְ ָמן ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לְ ִהּזָ כֵ ר ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו
ּבֹורים ּכְ ֵדי
ּכ ַֹח ֶׁשל ַא ְריֵ ה! ֲאנַ ְחנּו ַמ ָּמׁש ּגִ ִ
ּומ ְצוֹותּ ,וכְ ֵדי
טֹובים ִ
ִ
לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים
לַ ֲעזֹור לַ ֲח ֵב ִרים!

 2מכשפה?!

מוסר

3
 9האוטובוס
המאיר
השכל

ערוץ מאיר

לילדים
לפניות ולפרסום:

Alon@meirkids.co.il

טל'073-2379816 :
פקס073-2379802 :

נופש משפחתי בצימר מקסים בטבע
בת-עין052-7675765 ,
מתנת

צימר הבוסתן

היכנסו לתחרות כשרונות צעירים באתר ואולי תזכו!

1

ַה ִס

יּפּור

ְמ ַכ ֵּׁש ָפה ְ -קלָ לָ ה אֹו ְּב ָר ָכה?
יצה ֶאת
נֹועה"ִ ,ה ִּב ָיעה נִ ָ
"א ִתי ,נִ ְמ ַאס לִ י ּכְ ָבר ִעם ָ
ֶ
זַ ֲע ָמּה ִּב ְפנֵ י ֶא ִתי ֲח ֶב ְר ָתּה.
זֹוע ֶמת?"
"מה ָּק ָרהֶׁ ,ש ַא ְּת ּכָ ל ּכָ ְך ֶ
ַ
ּתֹואר
נֹועה ַּב ַ
אֹותי ָ
ִ
ּבֹוקר וְ ָאז 'ּכִ ְּב ָדה'
"ה ְתוַ ּכַ ְחנּו ַה ֶ
ִ
ְ'מכַ ֵּׁש ָפה' .נִ ְר ֶאה לָ ְך ֶׁש ֲאנִ י ּכָ זֹאת?!"
יצה ּכַ ָּמה ַא ְּת ֲחכָ ָמהַ .א ְּת ְּב ַע ְצ ֵמְך ְמ ִבינָ ה
"וַ ואּוְ ,ר ִאי נִ ָ
ּתֹואר ַה ְ'ּמכֻ ָּבד' ַהּזֶ הָ .אז לָ ָּמה
נֹוׂשאת ַּב ַ
ֶׁש ַא ְּת ֹלא ֵ
לָ ְך לִ כְ עֹוס?"
יׁש ִהי
יֹוד ַעת זֶ ה ָּפׁשּוט ַמ ֲעלִ יב ֶׁש ִּמ ֶ
"ּכֵ ן ,נָ כֹוןֲ ,א ָבל ַא ְּת ַ
אֹומ ֶרת לָ ְך ֶׁש ַא ְּת ְ'מכַ ֵּׁש ָפה'".
ֶ
רֹואה ָּבזֶ ה ְקלָ לָ ה?"
"לָ ָּמהּ ,כִ י ַא ְּת ָ
אֹותי וְ זֶ ה ַמה
ִ
"ּב ִדּיּוקִ ,היא ִה ְתּכַ ּוְ נָ ה ֶּב ֱא ֶמת לְ ַקּלֵ ל
ְ
ֶׁשּיָ ָצא לָ ּה"...
ּמּוׂשג ַהּנָ דֹוׁש
יצהִ ,הּגִ ַיע ַהּזְ ָמן ֶׁשּנִ ְתּבֹונֵ ן ַּב ָ
"נִ ָ
ַהּזֶ ה ְ'קלָ לָ ה'".
יבה".
ּתֹודה לָ ְך ֶא ִתיְּ ,ב ַב ָּק ָׁשהֲ ,אנִ י ַמ ְק ִׁש ָ
"ּב ָרצֹון ַרבָ ,
ְ
יתה ַעל ִּבלְ ָעם ֶׁש ָר ָצה לְ ַקּלֵ ל ֶאת
"ֹלא ִמּזְ ַמן לָ ַמ ְדנּו ַּבּכִ ָ
ּובכֵ ן,
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ה' ָה ַפְך לֹו ֶאת ַה ְּקלָ לָ ה לִ ְב ָרכָ הְ .
ִאּלּו ֹלא ָה ַפְך ה' ֶאת ַה ְּקלָ לָ הַ ,מה ָהיָ ה ַהּתֹוכֶ ן ֶׁשּלָ ּה?"
"א ְפ ָׁשר ָּפׁשּוט לַ ֲהפֹוְך ֶאת ַה ְּב ָרכֹות ּולְ גַ ּלֹות ֶאת זֶ ה".
ֶ

הסיפור באדיבות אתר "מידה טובה בפרשה"
פרשת "בלק" מלמדת אותנו על ַה ְּב ָר ָכה
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 • www.midatova.co.ilכל הזכויות שמורות
"נָ כֹוןְ ,ק ִחי לְ ָמ ָׁשל ֶאת ַה ְּב ֵרכָ ה ֵ'הן ַעם ּכְ לָ ִביא יָ קּום
ּפֹוחד
וְ כַ ֲא ִרי יִ ְתנַ ָּׂשא' ַה ֵה ֶפְך ִמּזֶ ה ,זֶ ה ַעם ַחּלָ ׁש ַה ֵ
לָ קּום ַעל אֹויְ ָביו ַה ָּק ִמים ָעלָ יו".
"א ָבל ַמה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַה ְּקלָ לֹות ֶׁש ִה ְתּכַ ּוֵ ן ִּבלְ ָעם
ֲ
"ּתכֶ ף ָּת ִבינִ י".
לִ ְ'מכַ ֵּׁש ָפה'?"ֵ .
"ה ִה ְתּבֹונְ נּות ַּב ְּב ָרכֹות ֶׁש ִּק ַּבלְ נּו ִמ ִּבלְ ָעם ְמלַ ְּמדֹות
ַ
אֹותנּו ַמ ִהי ְקלָ לָ הְ .קלָ לָ ה ִהיא ִמ ְׁש ָאלָ הַּ ,ב ָּק ָׁשה,
ָ
יחֶׁ ,שּיִ ָּפגַ ע וָ עֹוד .לְ ִפי
ֶׁשּיִ ְק ֶרה לַ ֵּׁשנִ י ָרעֶׁ ,שּלא יַ ְצלִ ַ
אֹותְךִ .היא ֹלא
ָ
נֹועה ֹלא ִקּלְ לָ ה
ֲה ָבנָ ה זֹוְּ ,ב ֶע ֶצםָ ,
ּתֹואר ֶׁשֹּלא ַׁשּיָ ְך
יחלָ ה לָ ְך ַמ ֶּׁשהּו ָרעִ .היא נָ ְתנָ ה לָ ְך ַ
ִא ֲ
ית נֶ ֱעלֶ ֶבת? ֹלא,
לָ ְךִ .אּלּו ָא ְמ ָרה ֶׁש ַא ְּת ַטּיֶ ֶסת ָחלָ לָ ,היִ ְ
צֹוח ֶקת .לְ ַהּגִ יד לָ ְך ְ'מכַ ֵּׁש ָפה' זֹו ְס ָתם
ית ֶ
ַה ֵה ֶפְךָ ,היִ ְ
ְׁשטּותֲ ,א ָבל ֹלא ְקלָ לָ ה".
אֹומ ֶרת .זֶ ה ַמזְ ּכִ יר לִ י ֶׁש ֲא ִחי
"א ִתיְ ,מ ַענְ יֵ ן ַמה ֶׁש ַא ְּת ֶ
ֶ
ֶּבן ַה ֵּׁשׁש ָּבא יֹום ֶא ָחד ּבֹוכֶ ה ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפרּ ,כִ י ָח ֵבר
ֶׁשּלֹו ָא ַמר לֹו ֲ'חמֹור'ִ .א ָּמא ֶׁשּלִ י יָ ְׁש ָבה וְ ִה ְס ִּב ָירה לֹו
יפה עֹוד ַמ ֶּׁשהּו ּכְ ֵדי
הֹוס ָ
ְּב ִדּיּוק ּכְ מֹו ֶׁש ִה ְס ַּב ְר ְּת לִ י וְ גַ ם ִ
לְ ַה ְמ ִחיׁש לֹו ֶאת ַה ְּׁשטּות ֶׁש ְּבכִ ּנּוי זֶ הֲ :ה ֵרי ֵאין לְ ָך
ָאזְ נֵ י ֲחמֹור וְ ַא ָּתה ֹלא הֹולֵ ְך ַעל ַא ְר ַּבע ַרגְ לַ יִ ם ּכַ ֲחמֹור
וָ עֹוד .לָ כֵ ן ַמה ֶׁשּנִ ְׁש ַאר לְ ָך זֶ ה ַרק לִ ְצחֹוק ִמּזֶ ה .וְ ָאז
הּוא וְ ִא ָּמא יָ ְׁשבּו וְ ָצ ֲחקּו".
ּבֹואי
ּדֹומהִ ,
"אם ּכָ ְךִ ,אם ָהיָ ה ֶא ְצלְ כֶ ם ּכְ ָבר ִסּפּור ֶ
ִ
>>>
וְ נִ ְצ ַחק ְׁש ֵתינּו ֵמ ַה ִּמּלָ ה ַה ַּמ ְצ ִח ָיקה ַהּזֹאת".
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מ ַּוסר ַה ְׂשּכֵ ל

על-פי משלי המגיד מדובנא
>>>

לְ נַ ֵּצל ֶאת ַה ִהזְ ַּד ְמנּות

ֶא ִתי ּכְ ָבר ֹלא יָ כְ לָ ה לְ ִה ְת ַא ֵּפקָּ ...פ ְת ָחה ִּב ְצחֹוק
יצה ִּב ְצחֹוק.
יה ְּבכַ ָּמה ְׁשנִ ּיֹות ָּפ ְצ ָחה ּגַ ם נִ ָ
וְ ַא ֲח ֶר ָ
לֹומר לָ ְך עֹוד ַמ ֶּׁשהּו ַעל ְ'מכַ ֵּׁש ָפה'.
רֹוצה ַ
יתי ָ
"היִ ִ
ָ
מֹועֲ ,א ָבל יֵ ׁש ְּב ֶע ֶצם ַמה ּלִ לְ מֹוד
ִּת ְת ַּפּלְ ִאי לִ ְׁש ַ
ּוב ַחּיִ ים.
ִמ ְּמכַ ֵּׁש ָפהּ ,כְ מֹו ִמּכָ ל ָּד ָבר ָּבעֹולָ ם ַ
עֹוׂשה ַמ ֲע ֵׂשה
ָ
יֹוד ַעת ֶׁש ִהיא
ַה ְּמכַ ֵּׁש ָפה ְּב ֶע ֶצם ַ
ּובכָ ל זֹאת ִהיא ַמ ְמ ִׁשיכָ ה לַ ֲעׂשֹות זֹאת,
ְׁשטּותְ ,
יבּה
רֹואה ִמ ְּס ִב ָ
ּגַ ם ּכִ י זֹו ַּפ ְרנָ ָס ָתּה וְ גַ ם ּכִ י ִהיא ָ
ּכַ ָּמה ְמ ֻר ִּצים ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֵמ ַהּכִ ׁשּוף ֶׁשּלָ ּה.
גּותּה ,לַ ְמרֹות
לֹומרִ ,היא ְמ ֻר ָּצה ֵמ ִה ְתנַ ֲה ָ
ּכְ ַ
ֶׁשּיֵ ׁש ִמי ֶׁשּלא ַמ ֲע ִריכִ ים זֹאתּ ,כִ י ִהיא ְּד ֵב ָקה
ְּב ַד ְרּכָ ּהּ .גַ ם ֲאנַ ְחנּוּ ,כְ ַדאי ֶׁשּנִ לְ ַמד לְ ַה ֲע ִריְך ֶאת
ַּד ְרּכֵ נּו וְ לִ ְדּבֹוק ָּבּהּ ,גַ ם ִאם ֲא ֵח ִרים ֹלא ָּת ִמיד
אֹותּה".
ַמ ֲע ִריכִ ים ָ
יׁש ִהי
ּלֹומר לְ ִּמ ֶ
"מה ֵה ַבּנּו ִמּכָ ל ַה ֵּברּור ַהּזֶ ה? ֶׁש ַ
ַ
ְ'מכַ ֵּׁש ָפה' זֹו ֹלא ְקלָ לָ ה ,זֹו ּגַ ם ֹלא ַמ ְח ָמ ָאה ,זֹו
ּוב ֶד ֶרְך
ְס ָתם ְׁשטּות ,וְ ֶא ְפ ָׁשר ַרק לִ ְצחֹוק ִמּכָ ְךְ .
ַאּגַ בַׂ ,ש ְמנּו לֵ ב ֶׁשּיָ ָצא לָ נּו ֵרוַ ח ִמּכָ ל ַה ִּסּפּור.
לָ ַמ ְדנּו ַמ ֶּׁשהּו ֵמ ַה ְּמכַ ֵּׁש ָפהּ ,כָ ְך ֶׁש ִּב ְמקֹום ְקלָ לָ ה
יָ ְצ ָאה לָ נּו ְּב ָרכָ ה"...

ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ֶׁשּכָ ל ַחּיֵ ֶיהם ֶׁשל ַחּיִ ים ּומ ֶֹׁשה ַה ַּק ְּב ָצנִ ים יַ ְמ ִׁשיכּו
מחֹו
ְל ִה ְתנַ ֵהל ָּב ְרחֹוב ְּב ִקּבּוץ נְ ָדבֹותֲ .א ָבל יֹום ֶא ָחד ָע ָלה ַר ְעיֹון ְּב ֹ
ֶׁשל ַחּיִ יםֶׁ ,שא ַּולי יְ ַׁשּנֶ ה ֶאת ַחּיֵ ֶיהם.
ֵּבין ָהע ְֹוב ִרים ַוְה ָּׁש ִבים ָּב ֵאזֹורָ ,היָ ה ָא ָדם ֶא ָחד ֶׁש ַחּיִ ים ִהּכִ יר ּבֹו
ֶׁשהּוא ַּגם ָע ִׁשיר ַוְּגם טֹוב ֵלבַ .חּיִ ים ָּפנָ ה ֵא ָליו ְּוב ִפיו ַּב ָּק ָׁשה
ְמיֻ ֶח ֶדתֶׁ ,שּיַ ְסּכִ ים ְל ַה ְׁש ִאיל לֹו ְּולמ ֶֹׁשה יְ ִדידֹו ְּב ָג ִדים ְמכֻ ָּב ִדים
וְיָ ִפיםֲ ,וַא ִפּלּו ַרק ְּל ַליְ ָלה ֶא ָחדֶ .ה ָע ִׁשיר ִה ְסּכִ ים ּוכְ ָבר ְּבאֹותֹו
בּוׁשים ַּב ֲח ִליפֹות ְמכֻ ָּבדֹות.
ָה ָע ֶרב ָמ ְצאּו ַע ְצ ָמם ַחּיִ ים ּומ ֶֹׁשה ְל ִ
אּולם ַה ֲחתּונֹות!" ָק ָרא
"א ֲח ַרי ֶאל ָ
ֲא ָבל ַחּיִ ים ֹלא ִה ְס ַּת ֵּפק ָּבזֶ הַ .
אּולם ַה ָּקרֹוב ,וְנִ כְ נְ סּו.
ְל ֶע ְברֹו ֶׁשל מ ֶֹׁשהֵ .הם ִה ִּגיעּו ָל ָ
ּופ ַתח ְּב ִׂש ָיחה ֵע ָרה ִעם
ִמּיַ ד ִה ְתיַ ֵּׁשב ַחּיִ ים ְליַ ד ֲא ַחד ַה ֻּׁש ְל ָחנֹות ָ
חּומי ַה ַחּיִ ים ָוְה ֲאנָ ִׁשים ִה ְת ָּפ ֲעלּו
ֹוׁש ִבים .הּוא ִה ְפ ִּגין יֵ ַדע ְּבכָ ל ְּת ֵ
ַהּי ְ
ֵמ ָחכְ ָמתֹו .הּוא ּכְ ָבר יָ ַדע ֶׁש ָרכַ ׁש לֹו ֲח ֵב ִרים ֶל ָע ִתיד.
ְל ֻע ָּמתֹו ,מ ֶֹׁשה ֹלא יָ ַדע ְלנַ ֵּצל ֶאת ַה ִהזְ ַּד ְּמנּות .הּוא ָּפ ַתח ֶאת ִּפיו
ֵוְה ֵחל ְל ַהכְ נִ יס ְלתֹוכֹו ִּב ְפ ָראּות ִמּכָ ל ַה ָּבא ַלּיָ דַ .ה ֻּׁש ְל ָחן ִה ְת ַלכְ ֵלְך
קֹומֹות ֶיהם ָּוב ְרחּו ַה ִּצ ָדה,
ֵ
ַוְה ַּמ ְׁש ָקאֹות נִ ְׁש ְּפכּוַ .ה ֻּמזְ ַמּנִ ים ָקמּו ִמ ְּמ
אּולם...
ַעד ֶׁש ִה ִּג ַיע ַּב ַעל ַה ִּׂש ְמ ָחה ֵוְג ֵרׁש ֶאת מ ֶֹׁשה ֵמ ָה ָ
•••
ִל ְפ ָע ִמים נִ ֶּתנֶ ת ָלנּו ִהזְ ַּד ְמנּות ְמיֻ ֶח ֶדת ְל ַה ְת ִחיל ֵמ ָח ָדׁש טֹוב י ֵֹותר.
אֹותּה ְּול ַה ְצ ִל ַיח.
ַה ָּד ָבר ָּתלּוי ָּבנּו ִאם נֵ ַדע ְלנַ ֵּצל ָ

מעמול ,הסדרה האהובה של הקיץ
בעונה חדשה מותחת ומצחיקה
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היכנסו לאתר ערוץ מאיר לילדים!
Meirkids.co.il

רוצים פרסים?

פרסים שווים
מחכים לכם באתר!

סנדלי צ'אקו ,אוהל משפחתי,
מחצלת (מתנת ארץ ציוד מחנאות)
כרטיסי כניסה לאתרים מעניינים((מתנת "החווה
של חוה"" ,מעלית הזמן בירושלים" ו"דה קרינה"),
בריכה משפחתית (מתנת "אינטקס") ועוד...

השבוע באתר :פרק הפספוסים

של עלילות ארץ גושן  -אל תפספסו!
סדנאות אפייה ושוקולד
במגוון אפשרויות וגילאים
אפרת שטרית 0587203792 -

מיילefratdvir 80@gmail. com :
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מה צריך?
לים ולומדים

מעטםייהרמב"ם לילדים

ת עוד?
רוצים לדע ב"ם לילדים
תר הרמ
היכנסו לא ף פעולה עם
תו
בשי מאיר לילדים
ערוץ

ת

ל .איתן ורועי נרדמו
שבוע חדש מתחי אותם לאיזור חדש...
סיעה ויהוידע לקח
בנ

 1ק"ג קמח לבן
 2כפות שמרים
 4כפות סוכר
 1כף גדושה מלח
 2ביצים
 2 1/2כוסות מים
 1/4כוס שמן

אוף! כמה עבודות
לחופש...
פולקע ,העבודה
האמיתית לחופש זו
העבודה על המידות...

חלות לשבת
מה עושים?

מערבבים את המצרכים ,חוץ
מהשמן ,לשים את הבצק למשך
 10דקות .כאשר מקבלים בצק
אחיד מוסיפים את השמן ולשים
עוד קצת.
מתפיחים את הבצק בכלי
מכוסה למשך שעתיים.
יוצרים צורות מהבצק ומתפיחים
למשך חצי שעה.
אופים את החלות כחצי שעה על
חום בינוני.
בתאבון!

מעמול

ש

אופים

יוצאת להגן על ההתיישבות בעונה חדשה ומיוחדת!

סבב"ה של חופש

וה ל
ו

נ סו

שתפו יצירתכם בתחרות כשרונות
צעירים באתר ערוץ מאיר לילדים
ותוכלו לזכות בפרסים!
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השבוע

בערוץ

הכל
בחסד

...בואו והצטרפו גם אתם למשפחת
מנויי ערוץ מאיר לילדים  -ותיהנו
מאתר משודרג ומתכנים חדשים
שהכנסנו במיוחד לחופש הגדול .בכך
תהיו שותפים להחזקת הערוץ ,שדורש
מאמץ אדיר  -זכות זאת תעמוד לכם
ותבורכו מן השמים בכל טוב סלה.
באהבה דב ביגון


מעמול

שמשון
מחפש כישרון

פרשיָהּו

פעם סוכן  -גננית  -גינה ביתית סרטון אנימציה
תמיד סוכן!
חדש!
אפליקציה
חדשה
וחינמית

אתר
חדש
משוכלל
ו

משח
ק קיץ
ד
ו
חי ת
סי
פורים

והמון המון
פרסים!

ח
ד
ש
ערוץ מאיר לילדים!
מבצעים !
מבצעים
ם משלוחים
עכשיו
לחצו
מבצעים
משלוחים
מיוחדים
מיוחדים
חינם
משלוחים
מיוחדים
חינם
מבצעים
מבצעים
!
ם מעל 120
משלוחים
חינם
באתר!
באתר!
באתר!
מיוחדים
מיוחדים
חינם
הצטרפו למשפחת מנויי

₪
מעל !₪120
מעל !₪ 140
מעל !₪ 120

להצטרפות02-6461323 :
או באתר ערוץ מאיר לילדים

לחצו עכשיו
להזמנות077-3220338 :
www.dshir.co.il
עכשיו
לחצו

באתר! באתר!
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?

פרסים מחכים
לכם באתר!
קלל את ישראל ,וה' הסכים מיד.

 .1בלעם שאל את ה' אם ללכת ל
שמו של אביו של בלק היה ציפור.
.2
המלאך לפני שבלעם ראה אותו.
 .3האתון ראתה את
בלק בדרך ,היה מלאך של רחמים.
 .4המלאך שהפריע ל
 .5לבלעם הייתה חרב ביד.
בלק מיד הפסיק אותו וגרש אותו.
 .6כשבלעם התחיל לברך,
בלק ובלעם הקריבו קרבנות במזבח.
.7
ימה את עם ישראל לאיילה שלוחה.
 .8בלעם ד

חידה

בלעם אמר
"ּכָ ַרע ָׁש
כַ ב ּכַ ֲא ִרי ּוכְ לָ ִביא
ִמי יְ ִ
ק
ֶ
ימ
ּנ
ּו"
(
כד ,ט)
מי א
מר
ל
מי פסוק
דומה מאוד?
מה ההבדל?
(רמז:

בחומש בראשית)

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

שאלות בפרשה
"ׁשתּום עין"?
 .1על מי נאמר שהיה ְ
 .2כמה קרבנות הקריב בלק בסך-הכול?
ִ .3מצאו לפחות  10שמות של חיות בפרשת השבוע!
ִ .4מצאו לפחות  3מילים שקשורות לצומח בפרשה.
 .5א .כמה פעמים מוזכר האריה בפרשה? ציין מקורות
ב .ציין שם נוסף של האריה שאינו מופיע בפרשה!

meirkids.co.il
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תשבץ

פתרו את החידות
בדף פרשת השבוע
בא
תר ערוץ מאיר לילדים

מלאו את התשבץ וקבלו פסוק מהפרשה
.1

.4

.2

.10

.3
.7
.5

.6

.9
.8

כל התשובות במאונך:
 .1מי רצה לקלל ונמצא מברך?
 .2כמה מזבחות בנה בלק כל פעם?
" .3וישב ישראל ב_____" (פרק כה)
 .4אביו של בלק
 .5בלעם בן ______
 _____" .6משלו ויאמר"
 .7כרע שכב ____ וכלביא מי יקימנו (כד ,ט)
" .8הנה כיסה את עין _____" (כב ,ה)
 .9מי מנע מהאתון להתקדם בדרך? ______
 .10מילה נרדפת בפרשה למילה ְּפ ָע ִמים
" .11תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי ______"

.11

ותוכלו לזכות
בפרסים שווים!

טיסה

בשמי הארץ

אופניים

ספרים

ועוד...

meirkids.co.il
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האוטובוס
מאת עדי דוד

המאיר

פרק ב
הלכנו במצעד מצחיק ,כל אחד נושא ארגז או שקית.
מאיר הוא ילד מאוד מוכשר .הוא אוהב לפרק רהיטים
ומכשירים ישנים ,ולבנות מהם משהו חדש .אני מנחש
שכשהוא אומר שיש כאן אוצרות ,הוא לא מגזים .לא
אשכח את הרדיו שהוא בנה מכמה מכשירי חשמל
ישנים .כשסובבנו את הכפתור קלטנו כמה תחנות
רדיו וגם שיחה שחשדנו שהתקיימה מטלפון באזור.
כשהצעתי שנשמור את הציוד שלו באוטובוס ,הוא קפץ
מאושר .לקח לו כמה דקות למיין ולבחור מה מהאוצרות
הוא ישמור .לכולנו היה ברור שהוא יאלץ לוותר על
כמה קופסאות.
הירידה התלולה על צלע ההר אילצה את כולנו להאט
את קצב ההליכה ,אבל גילינו שבצד הזה של המורד
נשבה רוח נעימה .החורשה הקטנה הסתירה את השמש,
ופתאום החום היה נסבל .האוטובוס חיכה שם ,חוסה
בצל החורשה .הופתעתי לגלות שלא היה חם בתוכו,
וכשפתחנו כמה חלונות ,היה אפילו נעים.
רז פלט קריאת התפעלות כשנכנסנו דרך הדלת הקרובה
למושב הנהג .הוא אוהב מכוניות וחולם להיות נהג
משאית .מאיר התעסק כמה רגעים בסידור הארגזים

שלו בערימה בין
החפצים
שאר
ומיד אחר כך
ניגש לבדוק את
המכשירים שעוד
נשארו לצד ההגה .דידי הלך לאורך המעבר ,וסקר בעיניו
את ערימות הציוד שהיו מאוכסנות שם.
"תגיד ,יוני ,למה ההורים שלך שמים פה את כל הדברים
האלו?" הוא שאל .משכתי בכתפיי .כמו שאבא לא יכול
היה לסבול את המחשבה שהאוטובוס יישלח לגריטה,
כך קשה לו להיפרד משאר החפצים .אמא שלי מכנה
אותו בחיבה "האוגר שלי" .מאז שהוא שומר את הציוד
באוטובוס ולא בבית ,זה כבר לא מפריע לה" .תראה",
הוא הצביע" ,יש פה כמה דברים ממש יפים .קצת שיפוץ
ותיקון ,ונוכל אפילו למכור אותם" .היה ברור שדידי יחפש
איך להרוויח כסף מכל זה.
ניסיתי להסביר לו שאבא שלי בחיים לא ירשה שנמכור
את הציוד היקר לליבו ,אבל אז נשמע קול מאוד לא נעים
מהחלק האחורי ,ליד המושבים .הרעשים גברו ולזוועתנו
הבחנו בזוג עיניים מבריקות ושיניים חדות שמתבוננות
בנו מהצללים שתחת למושב.

האוטובוס
המשך יבוא...

המאי

נהניתם מהעלון? ספרו לנו! Alon@meirkids.co.il
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איש אחד הולך עם שניצל על הראש .שואל אותו מישהו" :תגיד ,זה כבד?"
עונה האיש" :לא ,זה שניצל"...

נשמח לשמוע מכם באתר...
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