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אֹותנּו!
אֹוהב ָ
ה' ֵ
יְ לָ ִדיםַׁ ,ש ַּבת ָׁשלֹום!
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ִהזְ ּכִ יר לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת
ַמה ֶּׁש ֵהם ָעׂשּו ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ָּׁשנִ ים ֶׁש ֵהם
ָהלְ כּו ַּב ִּמ ְד ָּברַ .עם יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא ָּת ִמיד
ִה ְתנַ ֵהג ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך ,וְ לָ כֵ ן הּוא נֶ ְענַ ׁש.
ּגַ ם ֶאת ֵח ְטא ַה ְּמ ַרּגְ לִ ים ַמזְ ּכִ יר מ ֶֹׁשה.
אֹותנּו ֶׁש ִּבגְ לַ ל ַה ֵח ְטא
ֲחכָ ֵמינּו לִ ְּמדּו ָ
הֹוציאּו ִּד ָּבה
ֶה ָחמּור ַהּזֶ הֶׁ ,שּיִ ְׂש ָר ֵאל ִ
ַעל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ,לְ ַא ַחר ַה ְר ֵּבה ָׁשנִ ים
ה' ֶה ֱח ִריב ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש!
חֹוׁש ִביםַ ,ה ִאם ִּבגְ לַ ל
יְ לָ ִדים ָמה ַא ֶּתם ְ
אֹוהב ֶאת ַעם
ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ה' ֹלא ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֲחלִ ילָ ה? ֹלא וָ ֹלא!

לַ ְמרֹות ֶׁשּמ ֶֹׁשה ִהזְ ּכִ יר ֶאת
ַה ַח ָּט ִאיםִּ ,ת ְראּו ַמה הּוא ָא ַמר
בֹותכֶ ם י ֵֹסף
ֹלקי ֲא ֵ
לָ ֶהם" :ה' ֱא ֵ
ֲעלֵ יכֶ ם ּכָ כֶ ם ֶאלֶ ף ְּפ ָע ִמים וִ ָיב ֵרְך
ֶא ְתכֶ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ִּד ֵּבר לָ כֶ ם"!
מ ֶֹׁשה ְמ ָב ֵרְך ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל לַ ְמרֹות
ֶׁשהּוא ֵמ ִעיר לָ ֶהם ַעל ַמה ָּׁש ָעׂשּו.
אֹוהב ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָּת ִמיד,
ּכִ י ה' ֵ
עֹוׂשים ְּד ָב ִרים ֹלא
ִ
וְ ַרק ּכַ ֲא ֶׁשר ֵהם
אֹותם ּכְ ֵדי
ָ
טֹובים הּוא ַמ ֲענִ יׁש
ִ
ׁשּובהֲ .א ָבל ְּבוַ ַּדאי ַּבּסֹוף
ֶׁשּיַ ְחזְ רּו ִּב ְת ָ
 ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש יִ ָּבנֶ ה ֵמ ָח ָדׁש ,וְ ַעםיִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְׂש ַמח ְמאֹד!

פינת
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ַה ִס

יּפּור

יֹוסי
אֹופנַ יִ ם ַה ֲח ָד ִׁשים ֶׁשל ִ
ָה ָ
נ ַֹהג יָ ֶפה יֶ ְׁשנֹו ְּבכִ ָּת ֵתנּוּ ,כִ ָּתה ה' ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר
יפהְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁשּיֵ ׁש ְמ ִס ַּבת יֹום
ַר ִׁש"י ֶׁש ְּב ֵח ָ
ֻהּלֶ ֶדת לְ ַא ַחד ַה ַּתלְ ִמ ִידיםֵ ,מ ִביא הּוא לְ ָמ ֳח ַרת
ַה ְּמ ִס ָּבה ּכִ ּבּוד .לִ ְפ ָע ִמים הּוא ּגַ ם ַמ ְר ֶאה לָ נּו
יֹוסי
ֵחלֶ ק ֵמ ַה ַּמ ָּתנֹות ֶׁש ִּק ֵּבלַ .ה ַּפ ַעם ִ
ֵה ִביא ּכִ ּבּוד לִ כְ בֹוד ִׂש ְמ ַחת יֹום
ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשּלֹוֲ ,א ָבל ּגַ ם ֵה ִביא
אֹופנַ יִ ם ְמ ֻשכְ לָ לִ ים ִעם
ָ
ִאּתֹו זּוג
ִהּלּוכִ ים ַר ִּבים.
אֹופנַ יִ ם,
ָ
לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ַהּכִ ָּתה יֵ ׁש
ֲא ָבל ֵאין ָס ֵפק ֶׁש ֵאּלֶ ה ְמיֻ ָח ִדים
ִמּכּוּלָ םְּ .ב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ֶׁשּלָ ּנּו ָחל
אֹופנַ יִ ם ְּב ֶׁש ַטח ֵּבית
ִאּסּור לִ ְרּכֹב ַעל ָ
ּמּודים .לָ כֵ ן,
ַה ֵּס ֶפר ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ְׁשעֹות ַהּלִ ִ
ּיֹוסי
ּמּודים ִּב ְּקׁשּו ַה ֲח ֵב ִרים ִמ ִ
לְ ַא ַחר ִסּיּום ַהּלִ ִ
ְרׁשּות "לַ ֲעׂשֹות ִסּבּוב".
יֹוסי ִק ֵּבל ַה ְר ֵּבה ַּב ָּקׁשֹותִ .מ ַּצד ֶא ָחד הּוא ַּדוְ ָקא
ִ
ָר ָצה לָ ֵתת לְ כֻ ּלָ םֶ ,אּלָ א ֶׁש ִּמ ְס ַּפר ַה ְּמ ַב ְק ִׁשים
ָהיָ ה ַרב ְמאֹדּ ,כִ ְמ ַעט ּכָ ל ַהּכִ ָּתה .לְ ַא ַחר ּכַ ֲח ִצי
יֹוסי
אֹופנַ יִ ם ֶׁשל ִ
ָׁש ָעה ֶׁש ַה ֲח ֵב ִרים נָ ְסעּו ַעל ָה ָ
יֹוסי ְּב ַב ָּק ָׁשה לְ כֻ ּלָ ם:
ּכָ ל ֶא ָחד ְּבתֹורֹוָּ ,פנָ ה ִ
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"ׂשימּו לֵ בֲ ,ח ֵב ִריםֲ ,אנִ י ּכְ ָבר ִמ ְת ַעּכֵ ב ּכַ ֲח ִצי
ִ
ּגֹומרֲ .אנִ י ּכְ ָבר ָצ ִריְך
רֹואה ָמ ַתי ֲאנִ י ֵ
ָׁש ָעה וְ ֹלא ֶ
לַ ֲחזֹור ַה ַּביְ ָתה ,יֵ ׁש לָ כֶ ם ַר ְעיֹון?"
יֹוסי
רֹב ַה ֲח ֵב ִרים ֹלא ָׂשמּו לֵ ב לְ ַב ָּק ָׁשתֹו ֶׁשל ִ
"אנִ י
הֹוד ָעה וְ ָא ַמרֲ :
ִמּלְ ַבד נ ַֹעם ֲא ֶׁשר ָּפ ַרץ ְּב ָ
ְמוַ ֵּתר ַעל ַה ִּסּבּובֲ ,אנִ י ָׂש ֵמ ַח
רֹוצה ֶׁשּיַ ֲחזֹור
יֹוסי וְ ֶ
ְּב ִׂש ְמ ָחתֹו ֶׁשל ִ
ַה ַּביְ ָתה ְּב ָׁש ָעה ְס ִב ָירה".
ַחּגַ י ֲא ֶׁשר ָׁש ַמע ֶאת ְּד ָב ָריו ֶׁשל
"אנִ י נִ זְ ּכָ ר
הֹוסיף וְ ָא ַמרֲ :
ִ
נ ַֹעם
ֶׁשּלִ ְפנֵ י ּכַ ָּמה ֳח ָד ִׁשים לָ ַמ ְדנּו
טֹובה' .טֹוב
ּמׁשה ֶאת ִמ ַּדת ַ'עיִ ן ָ
ִמ ֶ
אֹופנַ יִ ם
לִ י לִ ְראֹות ֶאת ֲח ֵב ֵרנּו ָׂש ֵמ ַח ָּב ָ
יח אֹותֹו לָ ֵתת לִ י ִסּבּוב".
ֶׁשּלֹו וְ ֹלא ַא ְט ִר ַ
ּמֹורה ִמ ַּתלְ ִמ ָידיו ֶאת ּכָ ל
לְ ָמ ֳח ַרת ָׁש ַמע ַה ֶ
אֹופנַ יִ ם ֶׁשל
ּבּובים ָּב ָ
ַה ְּפ ָר ִטים ֶׁשל ִסּפּור ַה ִּס ִ
ּמּובן ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך
יֹוסיּ ,כַ ָ
יֹוסיְּ .ת ִחּלָ הִׁ ,ש ַּבח ֶאת ִ
ִ
ּוב ִע ָּקר ִׁש ַּבח
הּסּבּובְ ,
ֶאת נ ַֹעם וְ ַחּגַ י ֶׁשּוִ ְּתרּו ַעל ִ
ֶאת נ ַֹעם ֶׁשּזָ כַ ר לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַמה ֶּׁשּלָ ְמ ָדה ַהּכִ ָּתה
ּמׁשה ַר ֵּבנּו.
ִמ ֶ
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל

על-פי משלי המגיד מדובנא

ַה ָּׂש ִרים
ִק ְּבלּו
ַּבּסֹוף
ֶּבן ַה ֶּמלֶ ְך וְ ַה ָּׂשר
ַה ְח ָל ָטהְּ :בכָ ל יֹום ֶא ָחד
דֹולה ַא ַחת ֵמ ֵע ֶבר ַלּיָ םָ ,מ ָלְך לֹו ֶמ ֶלְך
ְּב ַמ ְמ ָלכָ ה ְּג ָ
ֵמ ַה ָּׂש ִרים יִ ְת ַח ֵּפׂש ,וְיָ בֹוא
ב
ה
ַ
א
ָ
ֹו
ת
ֹו
א
ׁש
ֶ
יד,
ח
ִ
יָ
ן
ּב
ֶ
ה
יָ
ה
ָ
ְך
ל
ֶ
ּמ
ֶ
וְל
ַ
ָּגדֹול ָוְחׁשּוב.
ֶאת
ְּול ַה ְצ ִחיק
ְל ַב ֵּד ַח
ַה ֶּמ ֶלְך ְמאֹד.
ַהּנָ ִסיְךּ .כָ ְך א ַּולי ּיֵ ֵצא ַה ֵּבן
ֹלא ַרק ֶאת ְּבנֹו ָא ַהב ַה ֶּמ ֶלְךָ .היָ ה ַל ֶּמ ֶלְך ַּגם ַׂשר ִמ ִּדּכְ אֹונֹו .וְכָ ְך ָעׂשּו.
ֶא ָחד ֶׁשהּוא ָא ַהב ִּב ְמיֻ ָחדּ .כַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ַה ֶּמ ֶלְך וְ ִהּנֵ הִ ,ה ִּג ַיע ּתֹורֹו ֶׁשל ַה ָּׂשר ַה ְּמכֻ ָּבד ְל ִה ְת ַח ֵּפׂש
ִמ ְתיָ ֵעץ ִעם ַה ָּׂשרָ ,היָ ה ַמכְ ִריז" :ה ִֹוציאּו ּכָ ל ִאיׁש ָוְלבֹוא ֶאל ֶּבן ַה ֶּמ ֶלְךַ .רק נִ כְ נַ ס ַה ָּׂשר ְל ַח ְדרֹו – ֶּובן
ֵמ ָע ַלי"ַּ .גם ֶאת ְּבנֹו יְ ִחידֹו ָהיָ ה ַה ֶּמ ֶלְך מ ִֹוציא ִמן ַה ֶּמ ֶלְך זִ ָהה אֹותֹו וְיָ ַדע ֶׁשהּוא הּוא ַה ָּׂשר ַה ְּמכֻ ָּבד
ַה ֶח ֶדר ִּבזְ ַמן ֶׁש ָהיָ ה ְמ ַד ֵּבר ִעם ַה ָּׂשר.
וְ ַהּנַ ֲע ֶלה! ַה ֵּבן ֶׁש ָר ָאה ֶאת ַה ָּׂשר ַּב ַּת ְחּפ ֶֹׂשת
אֹותי
ַה ָּׂשר ֶה ָחׁשּובֶׁ ,ש ָהיָ ה ַּג ַא ָוְתןִ ,ה ְת ִחיל ְל ִה ְת ָּגאֹות ַה ַּמ ְצ ִח ָיקה ,אֹורּו ֵעינָ יוִ :אם ִּב ְׁש ִביל ְל ַר ֵּפא ִ
ְּול ִה ְת ַר ְב ֵרבְ :ראּו ַעד ּכַ ָּמה ֲאנִ י ָחׁשּוב ְּב ֵעינֵ י ָׁש ַלח ָא ִבי ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת ַה ָּׂשר ְּב ַת ְחּפ ֶֹׂשת ְמ ֻג ֶחכֶ ת
יֹותר ֵמ ַה ָּׂשר
ֶׁשּכָ זֹו – ָּברּור ֶׁש ַה ֶּמ ֶלְך א ֵֹוהב א ִֹותי ֵ
יֹותר ִמ ְּבנֹו ַהּנָ ִסיְך! ֵאין ּכָ מֹונִ י!
ַה ֶּמ ֶלְךֲ ,א ִפּלּו ֵ
ַהּזֶ ה!
וְ ַה ֵּבןֶׁ ,ש ָר ָאה ֶאת ַה ָּד ָברִ ,ה ְת ַע ֵּצב ֶאל ִלּבֹו ְמאֹד.
אֹוהב ַה ֶּמ ֶלְך ֶאת ַה ָּׂשר י ֵֹותר ַוְּגם ַה ָּׁשר נֶ ֱא ַלץ ְל ַה ְׁש ִּפיל ֶאת ֵעינָ יו ְּולהֹודֹותָ :אכֵ ן,
הּוא ֹלא ֵה ִבין ּכֵ ַיצד ֵ
ִמ ֶּמּנּו! ּכָ ל ּכָ ְך ִה ְצ ָט ֵער ַה ֵּבן ַעד ֶׁשּנִ כְ נַ ס ְל ִדּכָ אֹון ַה ֶּמ ֶלְך א ֵֹוהב ֶאת ְּבנֹו ֲא ִפּלּו י ֵֹותר ִמ ֶּמּנִ י...
ֹופ ִאים
הֹועילּו ּכָ ל ָהר ְ
חֹולה ַמ ָּמׁשַ .עד ֶׁשֹּלא ִ
וְ ָהיָ ה ֶ
• • •
יכֹולֹוגים.
ִ
וְ ַה ְּפ ִס
ִל ְפ ָע ִמים ָה ַא ֲה ָבה ֶׁשל ַא ָּבא ִוְא ָּמא ֵא ֵלינּו ֵאינָ ּה
ִה ְתיָ ֵעץ ַה ֶּמ ֶלְך ַּב ָּׂש ִריםַ :מה אּוכַ ל ַל ֲעׂשֹות ּכְ ֵדי נִ ְר ֵאית ּכְ ַל ֵּפי חּוץ ּכָ ל ַהּזְ ָמןַ ,אְך ֶּב ֱא ֶמת ִהיא ַקּיֶ ֶמת
ְּבתֹוְך ַה ֵּלב וְ ִהיא ֲחזָ ָקה י ֵֹותר ִמּכָ ל ָּד ָבר ַא ֵחר!
ְל ָה ִׁשיב ֶאת נַ ְפׁשֹו ֶׁשל ְּבנִ י? ּכֵ ַיצד ֲא ַר ֵּפא אֹותֹו?
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רוצים פרסים?

פרסים שווים מחכים לכם באתר!

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

אז למה אתם מחכים?
היכנסו לאתר

ערוץ מאיר לילדים!
Meirkids.co.il
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ש

טיילים ולומדים

מעם הרמב"ם לילדים

ד .מקום שהייתי
מיוח
"השבוע נכיר מקום צערי אי אפשר",
שנטייל בו ,אבל ל
בוע יחול תשעה
רוצה
דע והסביר" :הש
פתח יהוי
ת המקדש ,ולכן
ם שבו נחרב בי
אב ,היו
להקדיש לו את
ב חושב שכדאי לנו
אני
השבוע הקרוב.
מות שיעזרו לנו
קח אתכם למקו
אני א
בית המקדש".
מיין כיצד נראה
לד

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

אוף...
איזה שיעמום!!

די פולקע ,תן חיוך
והיכנס לערוץ מאיר!

ת

סבב"ה של חופש

וו ה ל נ

סו

כלי המקדש

מה צריך?

חימר
אפשרות לתוספת:
בצבע זהב או כסף
צבעי גואש

מה עושים?

יוצרים מהחימר כלים כמו אלו שהיו בבית
המקדש :מנורה ,מזבח ,כדים ,מחתות וכו'.
אפשרות לתוספת :הצמידו בעדינות אבנים
פסיפס או חרוזים לכלים שיצרתם או צבעו
אותם בצבעי גואש.
המ
הערה קטנה :כלי קדש האמתיים לא היו
מקושטים בקישוטים כאלו.

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

בערוץ

הכל
בחסד

מעמול

קצר בתקשורת

שמשון
מחפש כישרון
גננית -
גידול ירקות

פרשיָהּו

סרטון אנימציה
6

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא? הנושא :בית המקדש

המקדש הראשון בנה משה רבנו.
 .1את בית
המקדש השני לא היה ארון הברית.
 .2בבית
הראשון נחרב בגלל שנאת חינם.
 .3בית המקדש
ונים על פתיחת השערים במקדש.
 .4הלוויים היו ממ
גדול יותר מבית המקדש הראשון.
 .5בית המקדש השני היה
כסאות מיוחדים למי שרצה לשבת.
 .6בעזרה בית המקדש היו
קראו כך בגלל שהם דומים לכינור.
" .7שערי ניקנור" נ
פחות שנים מבית המקדש השני.
 .8בית המקדש הראשון היה קיים

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

יוצא דופן

הנושא :בית המקדש
לפניכם חמישה חפצים
מי יוצא דופן?

חידה 1

אני הגבוה מכל ההרים ,וגם שמותיי רבים! מי אני? מהם ארבעת שמותיי?

חידה 2

אני המקום הנמוך בעולם! מה הם שני שמותיי שמופיעים בפרשה?

meirkids.co.il
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תשבץ
מאונך
מאוזן
 .1לשם גלו בחורבן הראשון.
 .2ממנו רחצו הכוהנים ידיהם ורגליהם.
 .3עמדה בהיכל בצד דרום.
 .3היו שני כלים כאלה ,בהיכל ובעזרה.
 .4בגללה נחרב הבית השני.
 .4כלי שעמד בהיכל ,בצפון.
 .5האיש שנעשה נס בדלתות
 .6השבט שממנו העובדים במקדש.
שהביא לבית מקדש.
 .8כלי שרת שדומה בכתיבתו לכלי רפואי.
 .7בנה את בית המקדש הראשון.
 .9אחד משמותיו של הר הבית.

פתרו את החידות
בדף פרשת השבוע
בא
תר ערוץ מאיר לילדים

ותוכלו לזכות
בפרסים שווים!

1

2

טיסה

בשמי הארץ

3
5

4

7

6

8
9

אופניים

ספרים

ועוד...

meirkids.co.il
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האוטובוס
מאת עדי דוד

המאיר

פרק ה
הרמנו את העיניים מהארגזים .מאיר ממש רעד.
החבר'ה של גילי עמדו סביבנו גבוהים וגדולים.
מחשבה מפחידה אמרה לי שבטח גם להם חם היום
וגם הם משועממים .להרביץ לנו יהיה בילוי מצוין
בשביל הבריונים האלה.
"טוב שבאתם!" שמעתי את קולו של דידי מאחורי,
ומהר מאוד גם ראיתי אותו נעמד וניגש אל החבורה.
בראש שלי התחלתי לחשב כמה מהר אספיק לרוץ
הביתה להזעיק את אבא ,אבל פחדתי לזוז" .אנחנו
מפנים את האוטובוס ,כי מסתבר שהמחסן הזה
הביא לכאן חולדות" המשיך דידי ,וחייך אליהם .לא
האמנתי כשהוא המשיך ואמר "הוצאנו לכאן את
כל מה שהעזנו ,אבל להתמודד עם חולדות אנחנו
מפחדים .אולי תצטרפו ותעזרו לנו?"
מוזר מה ששעמום עושה .החבר'ה של גילי,
שמסתבר שלכל אחד מהם יש שם משלו ,התגייסו
מיד לעבודה .תמיד הסתכלתי עליהם ממרחק ,כי
פחדתי ,אבל עכשיו ,כשהם עבדו אתנו ,מצאתי את
עצמי מקשיב לסיפורים שלהם ולשיחות שלהם,
ומסתבר שהם אנשים טובים .אבנר ויאיר נכנסו
לאוטובוס כדי לתפוס את החולדות ולפנות עוד

ארגזים .גילי ואמיר
עזרו לנו למיין את
החפצים הכבדים
יותר .אני לא יודע
למה אבא שמר צמיגי רכב גדולים ועשרות צינורות
ברזל כבדים ,אבל רק בזכות שהיו אתנו הבריונים
האלה ,יכולנו לגרור אותם החוצה מהאוטובוס.
מאיר הסתכל בזבל הזה כאילו היה אוצר" .אתם
יודעים שעם ריתוך מתאים ובנייה נכונה נוכל לבנות
נדנדה יפה מצינורות הברזל האלו!" גילי הסתכל על
מאיר ואמד את השטח שלפני האוטובוס "שמע!
עם קצת עבודה נוכל להקים פה יופי של פארק
משחקים!" אבנר הציץ מחלון האוטובוס ,ידיו
עמוסות בשרשראות ברזל כבדות וחלודות "אני
מאמין שזה יעזור לבניית הנדנדה .להקים פה פארק
זה רעיון אדיר! כרגע היינו במגרש על הגבעה .כל כך
חם שם שאי אפשר לשחק בו .אם נקים פה פארק
בצל החורשה -זה יהיה מקום מצוין לכולם!"
לרגע הפנים של דידי הזדעפו .הבנתי אותו .הוא
הרגיש שלוקחים לו את הפרויקט העסקי שלו .אם
גילי וחבריו ישתלטו לנו על העסק ,באמת שלא נוכל
להחזיר אותו להיות שלנו.
המשך יבוא...

נהניתם מהעלון? ספרו לנו! Alon@meirkids.co.il
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נשמח לשמוע מכם באתר...

המורה" :דני ,אם היו לך  20שקלים בכיס ונפלו לך  ,10מה יש לך עכשיו בכיס?".
דני" :חור!"

לפרשת דברים
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