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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ואתחנן תשע"ז

ֶא ֶרץ י ְִׂש ָר ֵאל י ָָפה!
בּוע ֲאנַ ְחנּו ר ִֹואים
ְּב ָפ ָר ָׁשת ַה ָּׁש ַ
ּכַ ָּמה ָר ָצה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לְ ִהּכָ נֵ ס
ֶאל ָה ָא ֶרץ ,וְ כַ ָּמה ִה ְת ַּפּלֵ ל ַעל ּכָ ְך.
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ִּב ֵּקׁש ֲא ִפּלּו ַרק לִ ְראֹות
"א ְע ְּב ָרה נָ א וָ ֶא ְר ֶאה
ֶאת ָה ָא ֶרץ ֶ
ּטֹובה"ַ .ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ָ
הּוא ִה ְסּכִ ים לָ ֵתת לֹו לִ ְראֹות ֶאת
ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ָבל ַרק ִמ ַּבחּוץ.
לְ ִהּכָ נֵ ס לְ תֹוכָ ּה הּוא ֹלא זָ כָ ה.
ּכַ ָּמה ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לְ הֹודֹות
לַ ה' ַעל ּכָ ְך ֶׁש ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים ֹלא

ַרק לִ ְראֹות ֶאת ָה ָא ֶרץֶ ,אּלָ א
ּגַ ם לָ גּור ְּבתֹוכָ ּה! ֵאיזֹו זְ כּות
אֹותנּו ה'!
ּגְ דֹולָ ה זִ ּכָ ה ָ
וְ ַעכְ ָׁשיו ַּבח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹול ֶּב ַטח
אתם לְ ִטּיּול ָּב ָא ֶרץ ֶׁשּלָ נּו אֹו
יְ ָצ ֶ
ֲא ִפּלּו ָהלַ כְ ֶּתם לַ ּיָ םִּ ,ת ְראּו ֵאיזֹו
ֶא ֶרץ יָ ָפה ה' נָ ַתן לָ נּו! ָאז ַּת ְח ְׁשבּו
ַעל זֶ ה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְמ ַטּיְ לִ ים ָּב ָא ֶרץ
ֶׁש ֲא ִפּלּו מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנו ֹלא ִטּיֵ ל ָּבּה
יה!
וְ ֹלא נִ כְ נַ ס ֵאלֶ ָ
ֶה ְמ ֵׁשְך ח ֶֹפש נָ ִעים לְ כֻ ּלָ נּו!
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ַה ִס

יּפּור
ּגַ ּנַ ב ַהּיַ ַער

ַה ְּׁשמּועֹות ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ָאזְ נֵ י ָה ַא ְריֵ ה ֹלא ָמצְ אּו ֵחן ְּב ֵעינָ יו.
יׁשהּו ְּב ַמ ְמלֶ כֶ ת ַהּיַ ַער ּגֹונֵ ב ֲח ָפצִ ים ֶׁשל ַחּיֹות ֲא ֵחרֹות,
ִמ ֶ
יח ּכֶ ֶסף ְּב ַר ָּמאּות!
ּומ ְרוִ ַ
אֹותם ַ
מֹוכֵ ר ָ
ָח ַׁשב ָה ַא ְריֵ ה ּכֵ יצַ ד יְ גַ ּלֶ ה ֶאת ָה ַר ָּמאי ,וְ ֵהכִ ין ּתֹוכְ נִ ית
בּוע
"ּבעֹוד ָׁש ַ
ְמיֻ ֶח ֶדתּ .כְ ָבר ְּבאֹותֹו ַהּיֹום יָ צָ א ַהּכָ רֹוזְ :
יַ ֲערְֹך ֲאדֹונֵ נּו ַה ֶּמלֶ ְך ְמ ִס ָּבה לְ יֹום ֻהּלַ ְדתֹו.
ַעל ּכָ ל ַּב ַעל ַחי ַּב ַּמ ְמלָ כָ ה לְ ָה ִביא לַ ֶּמלֶ ְך
ַמ ָּתנָ ה ַמ ֲע ֵׂשה יָ ָדיו!"ַ .ה ַחּיֹות ִה ְת ַּפּלְ אּו
ֵמ ַה ַּב ָּק ָׁשה ַה ֲח ִריגָ הֲ ,א ָבל ָּפנּו ִמּיַ ד
לְ ַהכָ נַ ת ַה ַּמ ָּתנֹות לַ ֶּמלֶ ְך.
ּׁשּועל ָׁש ַמע ֶאת ַהּכָ רֹוז וְ ּגִ ֵחְך
ּגַ ם ַה ָ
לְ ַעצְ מֹו" :לִ י ֹלא ִּת ְהיֶ ה ִט ְר ָחה ּגְ דֹולָ ה
ְּב ַהכָ נַ ת ַה ַּמ ָּתנָ ה"...
ימיםַ .רק
ּׁשּועל ַּבּנְ ִע ִ
בּוע ָע ַבר ַעל ַה ָ
ַה ָּׁש ַ
ְּביֹום ַה ְּמ ִס ָּבה ִה ְת ַּפּנָ ה "לְ ָהכִ ין" ֶאת ַמ ְּתנָ תֹו.
הּוא ִה ְתגַ ּנֵ ב ֶח ֶרׁש לַ ֲחצֵ ָרּה ֶׁשל ַהּכִ ְב ָׂשה .הּוא ּכְ ָבר יָ ַדע
ּׁשּועל
יתּהַ .רק יָ צְ ָאה ֵמ ַה ַּביִ ת – וְ ַה ָ
ָמ ַתי ִהיא יֹוצֵ את ִמ ֵּב ָ
ּכְ ָבר ָהיָ ה ִּב ְפנִ יםַ .על ַה ֻּׁשלְ ָחן ָהיְ ָתה מּוכָ נָ ה ַה ַּמ ָּתנָ ה
לַ ֶּמלֶ ְך :עּוגַ ת ַקׁש וְ גַ ְרּגֵ ִריםְ ,מ ֻע ֶּט ֶרת ְּבזַ ְרעֹונֵ י ִׁשּבֹולֶ ת
ׁשּועל ִהיא ַמ ָּתנָ ה
"ׁשּבֹולֶ ת ָ
ּׁשּועלִ ,
"אח!" צָ ַהל ַה ָ
ׁשּועלַ .
ָ
יתֹו.ה ֶע ֶרב
ָ
ּוב ַרח ִעם ַה ָּׁשלָ ל לְ ֵב
ׁשּועלִ ית נֶ ֱה ֶד ֶרת!"ָ ...
ֲ
ִהּגִ ַיע וְ ַה ַחּיֹות ִה ְתיַ ּצְ בּו לִ ְפנֵ י ַׁש ַער ַה ֶּמלֶ ְךּ .תֹוכְ נִ יתֹו ֶׁשל

ּתֹורּה לַ ֲח ַדר ַה ֶּמלֶ ְך
ַה ֶּמלֶ ְך ָּפ ֲעלָ ה ּכָ ְךּ :כָ ל ַחּיָ ה נִ כְ נְ ָסה ְּב ָ
ׁשּורהַ .ה ַּמ ָּתנָ ה נִ לְ ָק ָחה ַעל יְ ֵדי ְׁשנֵ י ַא ְרנָ ִבים
ִעם ַה ְּת ָ
הֹור ַאת ַה ֶּמלֶ ְך ֵּפ ְרקּו
זְ ִריזִ ים ִמ ְּמ ַׁש ְר ֵתי ַה ֶּמלֶ ְךֶׁ ,ש ְּב ָ
אֹותּה
ֶאת ַה ַּמ ָּתנָ ה לַ ֳח ָמ ִרים ִמ ֶּמּנָ ה ֻה ְרּכְ ָבה ,וְ ֶה ְחזִ ירּו ָ
"אּנָ א,
ּוב ֵּקׁשָ :
לַ ֶּמלֶ ְךָ .אז ָּפנָ ה ָה ַא ְריֵ ה לְ ֵמ ִביא ַה ַּמ ָּתנָ ה ִ
נֹותן ַה ַּמ ָּתנָ ה
ָהכֵ ן לְ ָפנַ י ֶאת ַה ַּמ ָּתנָ ה ֵמ ָח ָדׁש!"ֵ .
מּורה ֶה ֱענִ יק
ֵהכִ ין ׁשּוב ֶאת ַמ ְּתנָ תֹו ,וְ כִ ְת ָ
לֹו ַה ֶּמלֶ ְך ַׁשי נָ ֶאהּ .כָ ְך ִה ְת ַק ֵּדם לֹו ַהּתֹור
ַאט ַאט.
ּׁשּועל ּכְ ָבר צִ ָּפה לְ תֹורֹו.
ַּבחּוץַ ,ה ָ
נִ ְר ֶאה ָהיָ ה לֹו ֶׁש ַה ַּמ ָּתנָ ה ֶׁש ֵה ִביא
יָ ָפה ִּב ְמיֻ ָחד ...וְ ִהּנֵ ה ִהּגִ ַיע ּתֹורֹו וְ הּוא
נִ כְ נַ סִ .חיׁש ַמ ֵהר נָ ְטלּו ָה ַא ְרנָ ִבים ֶאת
אֹותּה לְ ַקׁשּ ,גַ ְרּגֵ ִרים
ּופ ְרקּו ָ
ָהעּוגָ הֵ ,
ׁשּועלַּ .ת ֲער ֶֹבת ֶׁשל ַמ ָּמׁש.
וְ ִׁשּבֹולֶ ת ָ
"הכֵ ן לִ י ֶאת
"אּנָ א ִמ ְּמָך"ָ ,ק ָרא ַה ֶּמלֶ ְךָ ,
ָ
ָהעּוגָ ה ֵמ ָח ָדׁש!"
ּׁשּועל ֵה ִבין ֶׁשּנָ ַפל ַּב ַּפח וְ ִה ְת ִחיל לְ ַה ְחלִ יף צְ ָב ִעים.
ַה ָ
ׁשּועלִ ים ְמכִ ינִ ים עּוגֹות?"ִ ,מלְ ֵמל...
"מ ָּמ ַתי ָ
ִ
עֹומד ּגַ ּנַ ב ַהּיַ ַערִ ,ה ְת ָק ֵרב
ֶמלֶ ְך ַה ַחּיֹות ֶׁש ֵה ִבין ֶׁשּלְ ָפנָ יו ֵ
ּׁשּועל וְ לָ ַחׁש ְּב ָאזְ נֹו" :סֹוף ּגַ ּנָ ב לִ ְתלִ ּיָ ה!"ָ .אז צִ ּוָ ה
ֶאל ַה ָ
ַעל ְמ ָׁש ְר ָתיו לְ ַהכְ נִ יסֹו ִמּיָ ד לְ ֵבית ַהּס ַֹהר...
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל

על-פי משלי המגיד מדובנא

ֲא ָבל ּכָ ל ָה ַר ְעיֹונֹות שהעלו
ֶא ֶבן ַהּׁש ַֹהם
ַה ֻּמ ְמ ִחים ִּד ְּברּו ַעל ְּפ ִג ָיעה
ִאיׁש ֹלא ָר ָאה ֶא ֶבן ֶׁשּכָ זֹוֶ .א ֶבן ַהּׁש ַֹהם ֶׁש ָהיְ ָתה
ָּב ֶא ֶבן ַוְה ְפ ָח ַתת יָ ְפיָ ּה ֶוְע ְרּכָ ּה,
מֹוע ַעל ּכָ ְך.
ַּבּכָ ֶס ֶפת ֶׁשל ס ֵֹוחר ַהּיַ ֲהל ִֹומים ָהיְ ָתה ּכֹה יְ ָק ָרה ַהּס ֵֹוחר ֹלא ִה ְסּכִ ים ִל ְׁש ַ
וְ כֹה ְמיֻ ֶח ֶדתַ ,עד ֶׁשהּוא ֶה ְח ִליט ֶׁשא ָֹותּה הּוא
ְל ֶפ ַתע ָקם ֶא ָחד ִמּזִ ְקנֵ י ַה ָּמקֹום ָוְא ַמרֲ :ח ֵב ִרי
ֹלא יִ ְמּכֹור ְּבׁשּום ְמ ִחירּ .כָ זֹו ֶא ֶבן ֹלא ר ִֹואים
ַהּס ֵֹוחרִּ ,ב ְמקֹום ְלנַ ּסֹות ְל ַה ְע ִלים ֶאת ַה ְּׂש ִר ָיטה,
ְּבכָ ל יֹום!
ּבֹא ִוְה ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּבּה ְל ַה ֲעלֹות ֶאת ׁשֹוִי ָה ֶא ֶבן!
ּכָ ְך ָׁש ַמר ַהּס ֵֹוחר ֶאת ָה ֶא ֶבן ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ יםְ ,ק ָרא ְל ֻמ ְמ ֶחה ַל ֲח ִר ָיטה וְהּוא יַ ֲחרֹוט ְּב ֻא ָּמנּות
ְו ָהיָ ה ַמ ְר ֶאה א ָֹותּה ַל ֲח ֵב ָריו ְּולא ְֹור ָחיוֶׁ ,ש ָהיּו ַר ָּבה ֶאת אֹות ִׁש ְמָך ַעל ָה ֶא ֶבן ְּב ִעּט ִּורים יָ ִפים,
ִמ ְת ָּפ ֲע ִלים ְמאֹד ִמּיָ ְפיָ ּה ֶׁשל ֶא ֶבן ַהּׁש ַֹהם ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ְּׂש ִר ָיטה ַה ַּקּיֶ ֶמת ִּת ְהיֶ ה ַא ַחד ַה ָּקוִים
ָּב ִאּיּור ַהּנָ ֶאה!
ַהּנִ ְפ ָל ָאה.
ָה ַר ְעיֹון ַה ֻּמ ְפ ָלא ַהּזֶ ה נִ כְ נַ ס ְּב ִלּבֹו ֶׁשל ַהּס ֵֹוחר,
יֹום ֶא ָחד ה ִֹוציא ְמיֻ ָּד ֵענּו ֶאת ָה ֶא ֶבן ִוְה ְתּבֹונֵ ן ְוהּוא ִמ ֵהר ַל ֲעׂשֹותֹוָ .וְאכֵ ן ּכָ ְך ָהיָ ה – ָה ֶא ֶבן
בּולה ָה ְפכָ ה ִל ִיצ ַירת ְּפ ֵאר
ָּבּה ּכָ ָר ִגיל – וְ ִהּנֵ ה הּוא ְמ ַג ֵּלה ְׂש ִר ָיטה ְּב ַא ַחת ַה ְּׂשר ָּוטה ַוְה ֲח ָ
יֹותר.
ַהּזָ וִ יֹות ֶׁשל ָה ֶא ֶבן! ַהּס ֵֹוחר ִהזְ ַּד ְעזֵ ַעּ :כֵ ַיצד ְמיֻ ֶח ֶדתֶ ,וְע ְרּכָ ּה ָע ָלה עֹוד ֵ
• • •
נִ ְׂש ְר ָטה ָה ֶא ֶבן ַהּיְ ָק ָרה? ֵאיְך זֶ ה יָ כֹול ִל ְהיֹות!
צּובים ַעל
ּכֹוע ִסים אֹו ֲע ִ
ַה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ֲ
כֹולים
ִמּיָ ד ָק ָרא ַהּס ֵֹוחר ַל ֲח ֵב ָריו ַה ֻּמ ְמ ִחים ְל ִענְ יְ נֵ י ָּד ָבר ֶׁש ָּק ָרהֲ .א ָבל ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ֲאנַ ְחנּו יְ ִ
יַ ֲהל ִֹומיםָ ,
וְׁש ַמע ֵמ ֶהם ַר ְעיֹונֹות ׁשֹונִ ים ּכֵ ַיצד ְל ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּד ָוְקא ַּב ְּד ָב ִרים ֶׁש ַּמכְ ִע ִיסים א ָֹותנּו
טֹובים ִמ ַּמה ֶׁש ָהיָ ה
יֹותר ִ
ְל ַׁש ְפ ֵׁשף ֶאת ָה ֶא ֶבן אֹו ְל ָש ְב ָרּה ְּול ַח ְּל ָקּה ִּבכְ ֵדי ְּול ַה ִּג ַיע ִל ְד ָב ִרים עֹוד ֵ
ָלנּו ִל ְפנֵ י כֵ ן.
ֶׁש ִּת ָּׁש ֵאר ְּבֹלא ַה ְּׂש ִר ָיטה.
3

רוצים פרסים?

המון פרסים מחכים לכם באתר!
סנדלי צ'אקו • אוהל משפחתי • מחצלת
מתנת ארץ ציוד מחנאות

כטיסי כניסה:

מעלית הזמן בירושלים • החווה של חוה
מפעל השוקולד "דה קרינה"
בריכה משפחתית
ספרים • משחקים • חולצות ועוד
מתנת "אינטקס"
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סבב"ה של חופש
מעם הרמב"ם לילדים

באב
ד .מקום שהייתי
מיוח
"השבוע נכיר מקום צערי אי אפשר",
בל ל
ר ה שנטי
ילמבבו",םאבארץ בוע יחול תשעה
דע,וצהמסע שלדעהרוהסביר" :הש
יהוי ח יהוי
ת המקדש ,ולכן
הספתיתים בירושליםם?שבו נחרב בי
אב ,היו
להקדיש לו את
ב חושב שכדאי לנו
אני
השבוע הקרוב.
סף
ששאלת .יששימכעזתברונולנו
קח אתכםטלובמקו
מות לכם ,והוא מדבר
אני א
שרציתי ל
שה".רמב"ם.
הבוםיאהשמ
מקת
בי
קדקר
בו בי
לדמיין כיצד נר
עלאעהוד

ם

צה
ל

את
אבינו

ת עוד?
רוצים לדע ב"ם לילדים
תר הרמ
היכנסו לא ף פעולה עם
בשיתו
דיםלים לחברון לנשק קברי
אתילמירוש
אלי
איריצ
משון,
דש ח
בח
ט'
רוץ
פללתי ,שבח לאל על
ביום ראשון ,ע t

בדתי במערה והת
במערה ,ואותו יום עמ
במרחשון ,נדרתי שיהיו לי
אבותי
cהאלו ,שהםג ששי ותשיעי
הכל .ושני הימים d
שתיה .אלקים יעזרני על
פלה ושמחהד בה' ואכילה ו
יום טוב ות s
כמו
פולקע,אמן.אתה לא
קים לי "נדרי vלה' אש הלם"
וי
חושב ו
כל,
ה
שהחופש
ארוך אני וכל ישראל
u
=רבנה ,כך אראה
התפלל בהזבחמדיי?
וכשם שזכיתי ל z
בנחמתה מהרה ,אמן.
משה בן מימון

חדגא ,גם אני חשבתי
ככה בשנה שעברה .עד
שהתחילו הלימודים...

יץ

טיילים ולומדים

יהוידע

מ
מל

יום כיף
איפה מטיילים?
פארק צנירים

איפה מבקרים?

מה?
פארק ,מתקנים
ובריכות שכשוך
איפה?
קדומ1ים שבשומרון
ביישוב

יקב פסגות

מה?
סי
הס
ור ביקב ,ברים
וטעימות
איפה?
בני
בפסגות שב מין

איפה נהנים?

ח
וות ארץ האיילים

ה?ביל
מש
 2מתקני
ל
נת
א
לי
ר
טו
ש
ף,
ק
ם ,פי י
ירות
טי
פו
ס,
א
ומ
גה ועוד
א
יפ
ה?
בגוש עציון
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הבשעבורעוץ

הכל
בחסד

מעמול

שמשון
מחפש כישרון

שומרים על הגחלת שמח במטבח -
פיצה

פרשיָהּו

סרטון אנימציה
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות לפי א"ב

ענו על השאלות ,כך

שהתשובה תתחיל באות המתאימה

רֹוער
א .נחל שלידו נמצאת ֲע ֵ
ב ___" .לא תתן לבנו"
ג .להוריש ___ ____ ועצומים"
ד" .הטיבו כל אשר ___"
ה .ה' דיבר אלינו "מתוך ___"
ו .שם פרשת השבוע
ז .בדיבור אחד נאמרו
ח .שם נוסף להר סיני
ט .יום שמחה שיחול השבוע
י .אחד מעמי הארץ
כ .עוד אחד מעמי הארץ
ל .הדיבר השני

חידה 1

פרסים מחכים
לכם באתר!

מ .שאלת הבן החכם
נ .כינוי השבת הזו
ס .מלך האמורי
ע" .מזג האוויר" במעמד הר סיני
( 2מילים מתאימות)
פ .אסור לעשותו
מה יהיה לנו "כי נשמור לעשות את
צ.
כל המצווה"?
ק .נשמע בהר סיני
ר .כינוי לבני הדור הרביעי
ש .שם נוסף להר החרמון
ת .לא נראתה במעמד הר סיני

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

מהי האות היחידה מאותיות הא"ב שאינה נמצאת כלל בעשרת הדיברות
שבפרשת יתרו ,אבל נמצאת בעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן?

חידה 2

הסבר :יום המחולות ויום המחילות יחידים ומיוחדים!

meirkids.co.il
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פתרו את החידות
בדף פרשת השבוע
בא
תר ערוץ מאיר לילדים

תפזורת
ִמצאו בתפזורת את המילים הבאות:
ואתחנן • טו באב • נחמו • עשרת הדברות • שמע ישראל •
טוטפות • מזוזות • ראש הפסגה • יהושע • הלבנון • הר סיני
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ותוכלו לזכות
בפרסים שווים!

טיסה

בשמי הארץ

אופניים

ספרים

ועוד...

meirkids.co.il
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האוטובוס
מאת עדי דוד
פרק ו

המאיר

גילי וחבריו רק הגיעו וכבר התחילו לתכנן ולהשתלט על
מה שאנחנו התחלנו לבנות ,לרגע זה הכעיס אבל רגע
אחר כך שמחנו" .האוטובוס יוכל להיות מועדון וגם בית
קפה קטן .הפארק יהיה של כולם ,ואנחנו נוכל למכור
שתייה קרה וגלידות לכל מי שיבוא" אמר דידי וראיתי
שהוא ממש מאושר.
מאיר מדד את הצינורות ,והעיר שנזדקק למסור שחותך
ברזל .גילי ויאיר עדרו את השטח שהיה מלא בקוצים,
ואמרו שלו היה לנו טרקטור ,העבודה היתה קלה
ומהירה יותר .אם נרצה להפוך את האזור לפארק ,צריך
להכין את השטח .אבנר יצא מהאוטובוס ובידיו גליל
ענק "לא תאמינו מה מצאתי! הכל יש באוטובוס הזה!"
הוא חייך והניח לרגלינו דשא סינטטי מגולגל .יהיה אדיר
לכסות אזורי אדמה בדשא הסינטטי ,אבל הבנתי שלזה
צריך עבודה מקצועית .רז עבד קשה בפירוק שולחן
עץ .מאיר סימן קודם איפה ננסר ,כדי שהשולחן יהפוך
לספסל נוח .גם כאן חשבתי שעזרה מאיש מקצוע
תייעל את העבודה ותיתן תוצאה טובה יותר.
לכן ,כשאבא שלי הגיע ,פניו חרושות קמטים מדאגה
לאוצרות שאסף באוטובוס שלו ,שמחתי לקראתו .גם
הוא שמח לראות שאנחנו מכבדים את הציוד ומתכננים

להשתמש בו ולא
לזרוק .סיפרנו
לו על התכניות
שלנו ,וראיתי איך
ההתלהבות של
החברים שלי נדבקת גם בו.
"לרמי ,ממחלקת שיפור פני העיר ,יש טרקטור" ,העיר
אבא" ,אני בטוח שהוא ישמח לעזור ליישר כאן את
האדמה" הוא הוסיף והוציא מהכיס את הטלפון כדי
להתקשר לרמי.
הרעיונות שלנו לגבי הפארק לבשו צורה וחומרים .לפי
הדברים שמצאנו באוטובוס יכולנו לתכנן אילו מתקנים
ופינות יהיו בפארק שלנו .גם האוטובוס התרוקן לאט,
ויכולנו לדמיין איך הוא יראה .אם רמי מהעירייה יעזור,
הכל יצא הרבה יותר מוצלח משחשבנו.
תלינו מבטי ציפייה באבא ,אבל פניו נחרשו קמטים.
שמענו אותו שוב ושוב מתווכח ומנסה לשכנע .כשסיים
את השיחה פניו עטו ארשת התנצלות "תראו ,ילדים,
הפארק הוא רעיון מעולה .גם רמי מסכים איתי שהוא
נצרך .אבל כדי לבנות כזה דבר צריך אישורים "...אבא
לא הספיק לסיים את המשפט ,כי כולנו התפרצנו
לדבריו בתלונות ובעלבון.
המשך יבוא...

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

המורה ביקשה מהתלמידים לצייר ציור .בסוף השיעור ראתה שהדף של יוני ריק.
מדוע הדף שלך ריק? שאלה המורה.
ענה יוני :מה את לא רואה כאן דוב לבן בשלג?...

לפרשת ואתחנן
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