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פרשיות מטות-מסעי תשע"ז

לַ ֶּפה ֶׁשּלָ נּו יֵׁש ּכ ַֹח!
ַׁש ַּבת ָׁשלֹום ֶח ְב ַרּיָ ה!
ּתֹורה ְׁש ֵּתי
קֹור ִאים ַּב ָ
ְ
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו
ָּפ ָרׁשֹות ְמ ֻח ָּברֹותַּ .ב ָּפ ָר ָׁשה ַה ְּׁשנִ ּיָ הָּ ,פ ָר ַׁשת
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַעל ּכָ ל ַה ֶּד ֶרְך
ַ'מ ְס ֵעי'ַ ,ה ָ
ָה ֲא ֻרּכָ ה ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָע ְברּו ּכְ ֵדי לְ ַהּגִ ַיע
לְ ָא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַעל ּכָ ל
ֲא ָבל לִ ְפנֵ י ֶׁש ַה ָ
אֹותנּו ִמ ְצוָ ה
ַה ַּמ ָּסעֹות וְ ַה ֶּד ֶרְךִ ,היא ְמ ַצּוָ ה ָ
ְמיֻ ֶח ֶדתַ .מ ִהי ַה ִּמ ְצוָ ה? ַה ִּמ ְצוָ ה ִהיא לְ ַקּיֵ ם
ֶאת ַה ְּׁשבּועֹות וְ ַהּנְ ָד ִרים וְ לִ ְׁשמֹור ַעל
מֹוצ ִיאים ֵמ ַה ֶּפה ֶׁשּלָ ּנּוִ .מי
ִ
ַמה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
יח לַ ֲעׂשֹות ָּד ָבר טֹוב אֹו נ ֵֹודר ֶנֶדר,
ֶׁש ַּמ ְב ִט ַ
ּתֹורה
אֹומר! ַה ָ
ָעלָ יו לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַמה ֶׁשהּוא ֵ
אֹותנּו ּכַ ָּמה ַה ִּדּבּור ֶׁשּלָ ּנּו ָחׁשּוב,
ְמלַ ֶּמ ֶדת ָ

וְ כַ ָּמה ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לַ ֲחׁשֹוב לִ ְפנֵ י
אֹומ ִרים.
ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹוד ִמּזֶ הֶׁ ,שּכְ ֵדי
ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יִ זְ ּכּו לְ ִהּכָ נֵס ֶאל ָה ָא ֶרץ
ֵהם ַחּיָ ִבים לְ ִהּזָ ֵהר ִּבלְ ׁשֹונָ ם וְ לִ ְׁשמֹור ַעל
מֹוצ ִיאים ֵמ ַה ֶּפה.
ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵהם ִ
ֲאנַ ְחנּו זֹוכְ ִרים ֶאת ֵ'ח ְטא ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים' –
הֹוציאּו ִּד ָּבה וְ ָא ְמרּו ְּד ָב ִרים ָר ִעים
ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים ִ
אֹותם וְ ֶאת
ַעל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ה' ֶה ְענִ יׁש ָ
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ֵהם ֹלא נִ כְ נְסּו לָ ָא ֶרץ!
ה' ר ֶֹוצה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נִזְ ּכֹור ּכַ ָּמה ַה ֶּפה ֶׁשּלָ נּו
ָחׁשּוב ,וְ ָאז ְנַק ִּפיד לְ ַד ֵּבר ַרק ְּד ָב ִרים
ֹאמר ְּד ָב ִרים ָר ִעים – וְ נִזְ ּכֶ ה
טֹובים וְ ֹלא נ ַ
ִ
ֶׁש ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ִּת ְהיֶ ה ֶׁשּלָ ּנּו ָּת ִמיד!
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ַה ִס

יּפּור

ָּדוִ ד ַה ַּד ְּב ָרן ַהּגָ דֹול וְ ַה ַּׁש ְת ָקן ַהּגָ דֹול
"מ ְת ָּב ֵרר ֶׁש ָּדוִ ד הּוא ַה ַּמ ְר ִעיׁש ַהּגָ דֹול ַּב ִּׁשעּור"ּ ,כָ ְך
ִ
יֹוסי ֶאת ָּדוִ ד ִּב ְפנֵ י ָא ִביו נָ ָדב לִ ְק ַראת סֹוף
ֵּת ֵאר ִ
ַה ָּׁשנָ ה.
יֹוד ַע ֶׁש ֲאנִ י
יֹוסי ,אּולַ י ֹלא ַׁש ְמ ָּת לֵ בֲ ,א ָבל ַא ָּתה ֵ
ֶ"רגַ עִ ,
ׁשֹומ ַע לָ ׁשֹון ָה ַרע".
ֹלא ֵ
"מה ָהיָ ה לָ ׁשֹון ָה ַרע ָּב ֶמה ֶּׁש ָא ַמ ְר ִּתי לְ ָךְּ ,ב ַסְך ַהּכֹל
ַ
ּיּובי".
ִמ ְׁש ָּפט ֶא ָחד ַעל ָּדוִ דַּ ,דוְ ָקא ִמ ְׁש ָּפט ִח ִ
אֹומר ֶׁשהּוא ַמ ְר ִעיׁש
ֵ
ּיּוביִ ,אם ַא ָּתה
"ּב ֶּמה הּוא ִח ִ
ַ
ַּב ִּׁשעּור?"
אתי נָ כֹון.
יחהַ ,א ָּבאֹ ,לא ֵה ַבנְ ָּתְּ .ב ֶע ֶצם ֹלא ִה ְת ָּב ֵט ִ
"סלִ ָ
ְ
ּיּובי,
ֹלא ִה ְתּכַ ּוַ נְ ִּתי לְ ַר ַעׁש ֶׁשל ַה ְפ ָר ָעהֶ ,אּלָ א לְ ַר ַעׁש ִח ִ
ֶׁשל לִ ּמּוד".
זֹוהי ְּב ֶע ֶצם ַמ ְח ָמ ָאה
"א ָהּהַ ,עכְ ָׁשיו זֶ ה נִ ְׁש ָמע ַא ֶח ֶרתִ .
ֲ
יֹוסי ,לְ ַה ְר ִחיב ְמ ַעט ַעל ָה ַר ַעׁש
לְ ָדוִ דֹ ,לא ּגְ נּותּ .תּוכַ לִ ,
ַהּזֶ ה ֵמ ֵע ֶבר לְ ִמּלָ ה ַא ַחת ַ'מ ְר ִעיׁש'?"
אֹוהב ֶׁש ִּׁשעּור ַּתלְ מּוד יִ ְהיֶ ה ׁשֹונֶ ה
ֵ
ּמֹורה ֶׁשּלָ ּנּו
"ה ֶ
ַ
ּומ ָּתן'
רֹוצה ַ'מ ָּׂשא ַ
עּוריםְּ .ב ִּׁשעּור זֶ ה הּוא ֶ
ִמּיֶ ֶתר ַה ִּׁש ִ
לֹומרְּ ,ב ֵפרּוׁש לְ נַ ּסֹות לְ ִה ְתנַ ּגֵ ד לַ ֶה ְס ֵּב ִרים
ֶׁשּלֹו ִא ָּתנּוּ .כְ ַ
בֹור ִרים".
יֹותר ְמ ָ
ֶׁשּלֹוּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַה ְּד ָב ִרים יִ ְהיּו ֵ
יבה.
ּמּודי ַּבּיְ ִׁש ָ
יֹוסי ,זֶ ה ַמזְ ּכִ יר לִ י ֶאת ְׁשנֹות לִ ַ
"יָ ֶפהִ ,
ָׁשם ָהיִ ינּו ִמ ְתוַ ּכְ ִחים ַעל סּוגִ ּיָ ה ַּבּגְ ָמ ָרא לִ ְפ ָע ִמים
ּדֹורׁש זֹאת
מֹורה ֵ
אֹותי ֶׁש ֶ
ָׁש ָעה ְׁשלֵ ָמהַ ,רק ֶׁש ַּמ ְפ ִּת ַיע ִ
יתה ו".
ֵמ ַה ַּתלְ ִמ ִידים ּכְ ָבר ְּבכִ ָ
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נֹוסף לְ ָדוִ ד יֶ ְׁשנָ ם עֹוד
מֹועְּ .ב ָ
"ּת ְת ַּפּלֵ אַ ,א ָּבא ,לִ ְׁש ַ
ִ
ֲח ִמ ָּׁשה ַּתלְ ִמ ִידים ְמאֹד ְּפ ִעילִ ים ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ַּב ִּדּיּון
יֹוצר ַר ַעׁש ּגָ דֹול".
ָה ֵע ָירנִ י ַהּזֶ ה וְ זֶ ה ֶּב ֱא ֶמת ֵ
ּקֹורה ַּב ַה ְפ ָס ָקהֲ ,ה ִאם ַה ִּדּיּונִ ים ָה ֵאּלֶ ה
"ס ֵּפר לִ יַ ,מה ֶ
ַ
נִ ְמ ָׁשכִ ים ּגַ ם ַּב ַה ְפ ָס ָקה?"
ּמֹורה ִּב ֵּקׁש ֶׁש ַּב ַה ְפ ָס ָקה נְ ַׂש ֵחק וְ ֹלא נַ ְמ ִׁשיְך
"ֹלאַ ,ה ֶ
ֶאת ַה ִּדּיּונִ ים .לְ כָ ל ָּד ָבר יֵ ׁש זְ ַמן".
נֹותן לִ י ֵח ֶׁשק לָ בֹא יֹום ֶא ָחד לְ ַב ֵּקר
"יֹוסי ,זֶ ה ֵ
ִ
ּמֹורהּ ,גַ ם לְ ִהּכָ נֵ ס
ַּב ַה ְפ ָס ָקהֶּ ,ב ָח ֵצר ,וְ ִאם יַ ְר ֶׁשה לִ י ַה ֶ
"איזֶ ה ּכֵ יף לִ י ֶׁש ָּתבֹאַ ,א ָּבאֲ .אנִ י יָ כֹול
לַ ִּׁשעּור ֶׁשּלֹו"ֵ .
לֹומר לְ ָך ַרק ֶׁש ְּמ ַחּכָ ה לְ ָך ַה ְפ ָּת ָעה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת".
ַ
יֹותר
נָ ָדבַ ,ס ְק ָרן לְ גַ ּלֹות ֶאת ַה ַה ְפ ָּת ָעהֹ ,לא ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ֵ
יֹומיִ ם ִה ְתיַ ֵּצב ֶּב ָח ֵצרַּ ,ב ַה ְפ ָס ָקה.
ִמ ָּדי ּולְ ַא ַחר ַ
"מה ּנִ ְׁש ָמעֶ ,ח ְב ֵר'הֵ ,איְך ַה ַה ְפ ָס ָקה? ֵאיְך ַא ֶּתם
ַ
יׁשים ּכָ אן ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר?"
ַמ ְרּגִ ִ
יֹוסי?" ָענָ ה ַא ַחד ַה ֲח ֵב ִרים
"ּב ֵס ֶדרַ .א ָּתה ַא ָּבא ֶׁשל ִ
ְ
יֹוסי וְ ַא ֲח ָריו ָענּו עֹוד ַעל ְׁש ֵאלֹות ׁשֹונֹות ֶׁש ָּׁש ַאל
ֶׁשל ִ
אֹותם נָ ָדב.
ָ
נָ ָדב ַע ְצמֹו ְמלַ ֵּמד ְּב ֵבית ֵס ֶפר ַא ֵחר ָּב ִעיר וְ הּוא ָאכֵ ן
מֹוע ּכָ ל ְּפ ָרט ַעל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ֵמ ַה ַּתלְ ִמ ִידים.
ַס ְק ָרן לִ ְׁש ַ
ּמֹורה ,נִ כְ נַ ס נָ ָדב ּגַ ם לְ ִׁשעּור ּגְ ָמ ָרא
ְּב ֵתאּום ִעם ַה ֶ
ֶׁש ָהיָ ה לְ ַא ַחר ַה ַה ְפ ָס ָקה .הּוא ָׁש ַמע ֶאת ָה ַר ַעׁש ֶׁש ָעלָ יו
יֹוסי ַּב ַּביִ ת .הּוא ָשֹם לֵ ב לַ ַּתלְ ִמ ִידים ַהּנְ בֹונִ ים
ִּד ֵּבר ִ
ּוב ַחן
ּמֹורהָ ,
יתה ֶׁש ִּמ ְתוַ ּכְ ִחים ְּבּלִ ּמּוד ִעם ַה ֶ
ֶׁש ַּבּכִ ָ
>>>
ַּבּכֵ לִ ים ֶׁשּלֹו ֶאת ַהּיְ כֹולֹות ֶׁשּלָ ֶהם.
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מ ַּוסר ַה ְׂשּכֵ ל

על-פי משלי המגיד מדובנא
ּבֹונֵ ה ַה ַּמ ְד ֵרגֹות

>>>
"יֹוסיָ ,היָ ה לִ י ְמ ַענְ יֵ ן ְמאֹד לְ ַב ֵּקר ַּב ַה ְפ ָס ָקה ְּב ֵבית
ִ
יֹותר ַּב ִּׁשעּורַ ,רק ִח ָידה ַא ַחת לִ י
ַה ֵּס ֶפר וְ עֹוד ֵ
ֵאלֶ יָך"" .לְ ָמה ַא ָּתה ִמ ְתּכַ ּוֵ ןַ ,א ָּבא?"
"ׂש ְמ ִּתי לֵ ב ֶׁש ַּדוְ ָקא ָּדוִ ד ֶׁשּכָ ל ּכָ ְך ִמ ְתוַ ּכֵ ַח ַּב ִּׁשעּור,
ַ
ַּב ַה ְפ ָס ָקה הּוא ֲהכִ י ַׁש ְת ָקןּ .כְ ֶׁש ָׁש ַאלְ ִּתי ֶאת
ַה ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלְ ָך ַעל ַה ַה ְפ ָסקֹות וְ ַעל ַהּיַ ַחס ֶׁשּלָ ֶהם
לְ כָ ל ִמינֵ י ְּד ָב ִרים ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ,הּוא ַהּיָ ִחיד ֶׁשֹּלא
ּדּוע?"
ָענָ ה ָּד ָברַ .מ ַ
יֹוד ַעֲ ,אנִ י ַרק יָ כֹול לַ ֲחׁשֹוב ֶׁשּזֶ ה
"א ָּבאֲ ,אנִ י ֹלא ֵ
ַ
ָקׁשּור לְ ָמה ֶׁשּלָ ַמ ְדנּו ְּב ַמ ֵּסכֶ ת ָאבֹות ְ'סיַ ג לַ ָחכְ ָמה
רֹוצה לְ ִהּכָ ֵׁשל
ֶ
– ְׁש ִת ָיקה' .הּוא ּכַ ּנִ ְר ֶאה ֹלא
לֹומר ְּד ָב ִרים ֹלא ְמ ֻדּיָ ִקים ַעל ֵּבית
ַ
ִּב ְד ָב ָריו,
ַה ֵּס ֶפר ּווַ ַּדאי ֹלא לְ ַס ֵּפר לָ ׁשֹון ָה ַרע ,לָ כֵ ן ּגָ זַ ר ַעל
ַע ְצמֹו ְׁש ִת ָיקה .וְ ָאכֵ ןָּ ,ת ִמיד הּוא ּבֹולֵ ט ַּב ְּׁש ִת ָיקה
ֶׁשּלֹוַּ ,ב ִּטּיּולִ יםַּ ,ב ַה ְפ ָסקֹות".
דּוע ַעל ֶה ָ'ח ֵפץ
"מ ְד ִהים .זֶ ה ַמזְ ּכִ יר ִסּפּור יָ ַ
ַ
'ׁש ִמ ַירת ַהּלָ ׁשֹון'ּ .כֻ ּלָ ם
ַחּיִ ים' ֶׁש ִח ֵּבר ֶאת ַה ֵּס ֶפר ְ
חֹוׁש ִבים ֶׁשהּוא ָהיָ ה ַׁש ְת ָקן ּגָ דֹולֲ ,א ָבלֹ ,לא
ְ
ּכָ ְך ָהיָ ה .הּוא ִה ְר ָּבה לְ ַד ֵּבר ִעם ֲאנָ ִׁשים ַּבּׁשּוק,
לֹומםֲ ,א ָבל ַה ְּׁש ִת ָיקה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשּלֹו
ִה ְת ַענְ יֵ ן ִּב ְׁש ָ
סּוריםְּ ,בלָ ׁשֹון ָה ַרע".
ּבּורים ָה ֲא ִ
ָהיְ ָתה ַרק ַּב ִּד ִ

מּודי
ָהיֹה ָהיָ ה ַּפ ַעם ּכְ ָפר ֶׁשּכָ ל ַה ָּב ִּתים ּבֹו ָהיּו ָּב ִּתים ְק ַטּנִ ים ְצ ֵ
ֹוׁש ֵבי ַה ָּמקֹום ָה ֲע ִׁש ִירים
ַק ְר ַקע .יֹום ֶא ָחד ֶה ְח ִליט ֶא ָחד ִמּת ְ
בֹוּה ֶּבן  10קֹומֹותִ .מ ְג ָּדל ֶׁשּכָ זֶ ה ֹלא ָראּו ְּבנֵ י
ִל ְבנֹות ִמ ְג ָּדל ָּג ַ
עֹולם!
ַהּכְ ָפר ֵמ ָ
צֹוע ֶׁשּנִ ְק ְראּו ִל ְבנֹות ֶאת ַה ִּמ ְג ָּדלֻ ,הזְ ַמן ַּגם
ֵּבין ַאנְ ֵׁשי ַה ִּמ ְק ַ
"מ ְמ ֶחה ְל ִענְ יְ נֵ י ַמ ְד ֵרגֹות" ֶׁש ַּגר ַּבּכְ ָפרָׁ .ש ַמע ָה ִאיׁש ֶאת
ֻ
ַּב ָּק ָׁשתֹו ֶׁשל ֶה ָע ִׁשיר ַל ֲעׂשֹות ַמ ְד ֵרגֹות ְל ִמ ְג ָּדל ֶּבן  10קֹומֹות,
"איְך ֶא ְבנֶ ה ַמ ְד ֵרגֹות ְל ִמ ְג ָּדל ּכָ ל ּכָ ְך ָּגב ַֹוּה? ֲה ֵרי
וְ ִה ְת ַּפ ֵּלאֵ :
ּכְ ֶׁש ֶא ֱעמֹוד ְליַ ד ַה ִּמ ְג ָּדל ֹלא אּוכַ ל ֲא ִפּלּו ִל ְראֹות ֶאת ַה ָּמקֹום
ֶׁשל ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ָה ֶע ְליֹונֹותָ ,אז ֵאיְך ַא ִּג ַיע ְל ָׁשם ּכְ ֵדי ִל ְבנֹות?"
"אינְ ָך ֵמ ִבין? ֶאל
ֵה ִבין ֶה ָע ִׁשיר ִעם ִמי יֶ ׁש לֹו ֵע ֶסק וְ ִה ְס ִּביר לֹוֵ :
ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ָה ֶע ְליֹונֹות ּתּוכַ ל ְל ַה ִּג ַיע ְּב ַקּלּותַ ,רק ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִּת ְבנֶ ה
ֶאת ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ַהּנְ מּוכֹות ַוְת ֲע ֶלה ֲע ֵל ֶיהן"...
• • •
חֹוׁש ִבים ֶׁשּנִ ְד ָרׁש ֵמ ִא ָּתנּו ְל ִה ְת ַא ֵּמץ ְמאֹד ּכְ ֵדי
ִל ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ְ
ְל ַה ִּׂשיג ַמה ֶּׁש ֲא ֵח ִריםְּ ,גד ִֹולים ֵמ ִא ָּתנּוּ ,כְ ָבר ִה ִּׂשיגּוֲ .א ָבל ּכְ מֹו
ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ַּב ִּמ ְג ָּדלֲ ,אנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים ְל ִה ְת ַא ֵּמץ ְק ָצת ו ְַל ֲעׂשֹות
כֹולים ַעכְ ָׁשיוְּ ,ול ַאט ְל ַאט נּוכַ ל ְל ִה ְת ַק ֵּדם
ַרק ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו יְ ִ
וְיֹותר.
יֹותר ֵ
ֵ

אירוע הקיץ של
ערוץ מאיר לילדים

כ"ב-כ"ג אב
 14-15אוגוסט
הרשמו באתר!
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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 :מיוחד -

רצף תוכניות הסוד של ירושלים
סדנאות אפייה ושוקולד
במגוון אפשרויות וגילאים
אפרת שטרית 0587203792 -

מיילefratdvir 80@gmail. com :
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טיילים ולומדים

מעם הרמב"ם לילדים

הוידע את דבריו
מעו" ,פתח י
"ש בנימת התנצלות.
אד שנטייל בכל
תם מ
"ביקש תם רוצים להספיק
הארץ .א
מקומות ,ואתם
להיות בהרבה
קים .אבל -
צוד יר אחת מיוחדת
שע
נראה לי שי יכים להקדיש לה
שאנחנו צר
שבוע שלם...

צטרף?
רוצים לה ב"ם לילדים
תר הרמ
היכנסו לא ף פעולה עם
תו
בשי מאיר לילדים
ערוץ
פולקע!

ש

מה צריך?

ת

סבב"ה של חופש

וו ה ל נ

סו

פסיפס ירושלמי

ול או קרטון בגודל
בריסט
מונה שתרצו ליצור.
הת
עיתון
עיפרון
ציירו מקום בירושלים על
דבק
הבריסטול (הכותל ,טחנת הקמח
או כל מקום אחר).
חיתכו מהעיתון חתיכות בצבע
שבו אתם רוצים למלא את הציור
והדביקו על הציור.
לדוגמה :כחול בשמים ,חום ואפור
באבנים.

מה עושים?

איזה כיף!
סוף סוף חופש!

זה חופש??
צריך ללכת לים,
צריך לצאת לטיול,
צריך לנוח...

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
מנצחים את
ההקפאה

שמשון
מחפש כישרון

שמח במטבח  -סרטון אנימציה
עוגת שמרים

אפליקציה
חדשה
וחינמית

אתר
חדש
משוכלל
ו

פרשיָהּו

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

שאלות  -פרשת השבוע

תנאי כפול" ,וכיצד הוא קשור לפרשה?
 .1מהו "
דרת ,עד מתי יכול להפר את נדרה?
 .2מי ששמע את אשתו נו
אנשי צבא יצאו להילחם במדיין?
 .3כמה
 .4כמה מלכים היו במדיין?
 .5למי היה מקנה רב?
באלים? כנגד מה היו?
מעיינות מים וכמה עצי תמר היו ֵ
 .6כמה
 .7מה קרה בראש חודש אב?
כמה ערי מקלט היו ומה שם הערים?
.8
 .9למי נישאו בנות צלפחד?

1

באר והסבר:
אמנם היום לא חנוכה,
אך בכל זאת חנו בכ"ה
במקום החשמונאים!

א

זהו את הפסוק!

חידה

2X

שתי חידות לפרשת השבוע

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

2

באר והסבר:
בלשוננו -
הוא אחד ממאה,
אך בפרשה -
הוא אחד מחמישים!

מצאו את הפסוק מפרשת השבוע! העזרו במספרי הגימטריה.

meirkids.co.il

7

מבוך תלת-מימדי
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָע ַבר ְּב ַת ֲחנֹות ַרּבֹות
ְּב ַמ ָּסעֹו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
ִמ ְצאּו ַּב ָּמבֹוְך ֶאת ַה ֶּד ֶרְך
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל!

הגיעו לכאן

פתרו את החידות
בדף פרשת השבוע
בא
תר ערוץ מאיר לילדים

ותוכלו לזכות
בפרסים שווים!

טיסה

בשמי הארץ

אופניים
התחילו מכאן

ספרים

ועוד...

meirkids.co.il
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האוטובוס
מאת עדי דוד
פרק ד

המאיר

רציתי לצרוח על דידי! איך יצא שנתקענו עם פינוי
מחסן החפצים של אבא?!
דידי הצליח לשכנע את החברים שהעסקה משתלמת,
ושלשתם הלכו בשמחה לעבוד.
למאיר אמר דידי שהוא יהיה אחראי על מיון החפצים
ויגיד לנו אלו דברים ניתן לשפץ או לבנות ומה עדיף
לזרוק .דידי הסביר שיש לו תכנית עסקית מדהימה
בה נרוויח המון כסף :ההורים שלי ישלמו על העבודה,
אנחנו נמכור את החפצים המשופצים ,ננקה ונהפוך את
האוטובוס למועדון אליו נזמין ילדים לשחק בתשלום.
רז היה מאושר שיתנו לו לשחק באוטובוס ,אז היה קל
לשכנע אותו.
רק אני הבנתי שלפנינו משימה ענקית שתהרוס את
החופשה ,וזה עוד בלי להזכיר את החולדות (או שאולי
זו בכל זאת מפלצת?!) שיש באוטובוס.
בכוונה התעכבתי במטבח להביא שתיה וכיבוד לכולם,
ועד שגררתי רגליים והגעתי ,הם הספיקו להוציא המון
ארגזים ולפרוס את תכולתם על הדשא" .תשמע ,יוני,
אבא שלך אסף פה כמה דברים ממש שימושיים!"
אמר מאיר ,אוחז בידיו כבלי חשמל מכל הסוגים .דידי
בחן שטיח שהיה נראה כל כך מלוכלך וגם קרוע ,שלא

הבנתי למה הוא
מקדיש לו יותר
מרגע ולא מעיף
אותו לפח.
אולי
"תשמע,
נוכל לתקן את זה" ,הוא אמר תוך שהוא מצביע על
השוליים הפרומים" ,ועם ניקוי יסודי אפשר יהיה למכור
את השטיח במחיר יפה".
ההתלהבות שלהם לא אפשרה לי לכעוס או להתעצל,
וכשמצאתי את הארגז בו אבא שלי אכסן את הצעצועים
בהם שיחקתי כשהייתי קטן יותר ,נדבקתי גם אני
באווירה הכללית .כל חפץ שיצא מארגז הוליד אתו
תכנונים וחלומות על מה שנוכל אולי לעשות בו ,עד
שגילינו שאנחנו כמעט ולא זורקים דבר לפח .אבא שלי
ישמח ,אבל אמא ...אוי ואבוי...
היינו כל כך שקועים בעבודה ,שלא שמנו לב שגילי
וחבורת הבריונים שלו הגיעו מכיוון החורשה ,עד שהם
נעמדו ממש לידינו" .מה אתם עושים?" גילי שאל.
אני לא יודע אם זה בגלל שאני מפחד ממנו ,אבל לא
משנה מה גילי אומר ,תמיד אני שומע איום מוסתר בקול
שלו .כבר ראיתי אותו מתחיל מריבה רק בגלל תשובה
שהוא לא אהב...
המשך יבוא...

האוטובוס

המאי

נהניתם מהעלון? ספרו לנו! Alon@meirkids.co.il
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שמות:
ַּת ְקלִ ָיטן ֵ -א ָיתן ִמיְך • יַ ְׁשנּונִ י  -נִ יר ַּד ְמ ִּתי • ַה ֶּט ְכנָ ִאית ֶ -ק ֶרן לֵ ייזֶ ר
מֹורה לְ ִה ְת ַע ְמלּות ֶּ -ב ִרי ַצ ָקלָ ה • ּגַ ּנֶ נֶ ת  -גִ ילָ ה ַרְך
ּפֹועלֶ ת ַה ִּבנְ יָ ן ֶ -מ ִרי ָצה • ָ
ֶ
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נשמח לשמוע מכם באתר...

