בס"ד

מ ִא ִירי
8

"עשר בשביל שתת
ע
ש
ר"

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ראה תשע"ז

בֹודת ַה ִּמ ְק ָּדׁש!
לִ ְראֹות ֶאת ֲע ַ
יְ לָ ִדיםַׁ ,ש ַּבת ָׁשלֹום!
בּוע ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ִמ ְצוַ ת
ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
"מ ְע ֵׂשר ֵׁשנִ י" ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַה ְפ ִריׁש
ַ
נֹותנִ ים אֹותֹו?
בּואה .לְ ִמי ְ
ֵמ ַה ְּת ָ
ׁשּובה ִהיאֶ :את ַה ַּמ ֲע ֵׂשר ַה ֵּׁשנִ י ֹלא
ַה ְּת ָ
ָצ ִריְך לָ ֵתת לְ ַאף ֶא ָחד! ֶאת ַה ַּמ ֲע ֵׂשר
בּואה
ּמֹוצ ִיאים ִמּתֹוְך ַה ְּת ָ
ַה ֵּׁשנִ י ֶׁש ִ
ֶׁשּגָ ְדלָ ה ַּב ָּׂש ֶדהָ ,צ ִריְך לָ ַק ַחת ּולְ ַה ֲעלֹות
ּוׁשלַ יִ ם ,וְ לֶ ֱאכֹול אֹותֹו ַּד ְָוקא
אֹותֹו לִ יר ָ
ּוׁשלַ יִ ם ,לְ יַ ד ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש!
ָׁשם ִּביר ָ
יֹוד ִעים לָ ָּמה? לָ ָּמה ָצ ִריְך לֶ ֱאכֹול ֶאת
ְ
ּדּוע ֲאנִ י
ּוׁשלַ יִ ם? ַמ ַ
ַה ַּמ ֲע ֵׂשר ַּדוְ ָקא ִּביר ָ
ֹלא יָ כֹול לֶ ֱאכֹול ֶאת ַה ַּמ ֲע ֵׂשר ַּב ַּביִ ת?

ּתֹורה
אֹותנּו ֶׁש ַה ָ
ָ
ֲחכָ ֵמינּו לִ ְּמדּו
הּודי יַ ֲעלֶ ה ִעם
ָר ְצ ָתה ֶׁשּכָ ל יְ ִ
ּוׁשלַ יִ ם ,וְ כָ כָ ה
ַה ַּמ ֲע ֵׂשר ֶׁשּלֹו לִ יר ָ
הּוא יִ ְר ֶאה ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ ֶאת
בֹודה ֶׁשל ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַהלְ וִ ּיִ ים!
ָה ֲע ָ
בֹודה ְמיֻ ֶח ֶדת זֹו ָהיְ ָתה! ּכָ ל ִמי
ֵאיזֹו ֲע ָ
ּוׁשלַ יִ ם יִ ְר ֶאה ֶאת
ֶׁשּיָ ִביא ַמ ֲע ֵׂשר לִ יר ָ
בֹודה ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ָאז ַּת ֲחדֹור
ָה ֲע ָ
לְ תֹוכֹו יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם ,וְ הּוא יִ ְר ֶצה
ּתֹורה
לְ ַקּיֵ ם ֶאת ּכָ ל ַה ִּמ ְצוֹות וְ לִ לְ מֹוד ָ
יֹותר טֹוב!
ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ֵ
ַהלְ וַ אי ּוכְ ָבר נִ זְ ּכֶ ה ֶׁשּיִ ָּבנֶ ה ֵּבית
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ כֻ ּלָ נּו נּוכַ ל לַ ֲעלֹות וְ לִ ְראֹות
בֹודת ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַהלְ וִ ּיִ ים!
ֶאת ֲע ַ
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ַה ִס

יּפּור
ַה ַּק ְּב ָצן ֶׁשּנֶ ֱעלַ ב

אֹוה ִבים לַ ֲעזֹור .לִ ְפ ָע ִמים
ֲ
ַּב ִּמ ְׁש ָפ ָחה ֶׁשּלָ נּו ּכֻ ּלָ נּו
ְׁשכֵ נִ ים ֶׁשּלָ ּנּו ּפֹונִ ים ֵאלֵ ינּו ְּב ַב ָּק ָׁשה לְ ַק ֵּבל סּוּכַ ר
אֹו ָחלָ בּ ,כִ י נִ גְ ַמר לָ ֶהםִ .א ָּמא ָּת ִמיד ִמזְ ָּד ֶרזֶ ת לָ ֵתת
ַׂש ִּקית ָחלָ ב ְׁשלֵ ָמה אֹו ִקילֹו ֻסּכַ ר ּגַ ם ִאם ִּב ְּקׁשּו ַרק
"אין צ ֶֹרְך ְּבכָ ל
ְמ ַעטַ .ה ְּׁשכֵ נִ ים ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ֻמ ְפ ָּת ִעיםֵ :
ּתֹודה ִמּכָ ל ַהּלֵ ב".
זֶ הָ .
עֹוב ִרים
ּגַ ם ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו יֹוצְ ִאים לַ ֶּד ֶרְך וְ ְ
לְ יַ ד ְמ ַק ְּבצֵ י נְ ָדבֹות ,לַ ְמרֹות ֶׁש ֵאינֶ ּנּו
אֹותםַ ,א ָּבא ָּת ִמיד ַמ ְק ִּפיד
ָ
ַמּכִ ִירים
לָ ֵתת ַמ ְט ֵּב ַע לְ כָ ל ֶא ָחדֹ .לא ָּת ִמיד
רּומה ,אּולַ י ִּבגְ לַ ל ֶׁשהּוא
ַה ַּק ְּבצָ ן ְׂש ַבע ָרצֹון ֵמ ַה ְּת ָ
חֹוׁשב ֶׁשּזֶ ה ְמ ַעט ִמ ַּדיַ ,אְך ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל הּוא ֵמגִ יב
ֵ
"ּתֹודה".
ָ
ַּב ֲא ִמ ַירת
ַאְך לִ ְפנֵ י ּכַ ָּמה יָ ִמים ָק ָרה לָ נּו ַמ ֶּׁשהּו מּוזָ ר.
יפה ,וְ ָר ִאינּו ָא ָדם ֶׁשּנָ ַתן
ָהיִ ינּו ַּב ַּת ֲחנָ ה ַה ֶּמ ְרּכָ זִ ית ְּב ֵח ָ
לְ ַק ְּבצָ ן ֲא ֶׁשר יָ ַׁשב ַעל ְׁש ַר ְפ ַרף ְסכּום ֵּדי נָ ֶאהְׁ :ש ַטר
ֶׁשל ְׁ 20ש ָקלִ ים! ּכְ ֶה ְרּגְ לֵ נּוִ ,ה ְת ָק ַר ְבנּו ּגַ ם ָאנּו ֶאל
ַה ַּק ְּבצָ ן ,וְ ַא ָּבא ֶׁשּלִ י נָ ַתן לֹו ַמ ְט ֵּב ַע ָק ָטןַ .ה ַּק ְּבצָ ן ָא ַמר
ׂשֹוח ַח ִא ָּתנּו.
ּוב ֵּקש לְ ֵ
"ּתֹודה"ִ ,
ָ
"ּכֵ ןַּ ,ב ֶּמה אּוכַ ל לַ ֲעזֹור לְ ָך?" ָׁש ַאל ַא ָּבא ֶׁשּלִ י.ַה ַּק ְּבצָ ן ֵה ִׁשיבׁ :שּום ָּד ָברֵ ,אין לִ י צ ֶֹרְך ְּב ֶעזְ ָרהּ .כֻ ּלְ כֶ ם
ְּב ֶעצֶ ם עֹוזְ ִרים לִ יַּ .בּכֶ ֶסף ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַק ֵּבץ ָּב ְרחֹובֲ ,אנִ י
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ּומ ְׁש ַּת ֵּדל ֶׁשּזֶ ה יִ ְהיֶ ה ּגַ ם
ְמ ַפ ְרנֵ ס ֶאת ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי ִ
ְּבכָ בֹודַ .מה ֶּׁש ֲאנִ י ְמ ַב ֵּקׁש הּוא לְ ַס ֵּפר לְ ָך ֶׁשּלְ ָפנֶ יָך ָע ַבר
ָא ָדם וְ ִה ְׁשלִ יְך לַ ּכִ ּוּון ֶׁשּלִ י ְׁש ַטר ֶׁשל ְׁ 20ש ָקלִ יםְּ .ב ֶעצֶ ם
ֲאנִ י צָ ִריְך לִ ְׂשמ ַֹח ַעל ּכָ ְך ,זֶ הּו ְסכּום ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַק ֵּבל
ְמ ֶע ְׂש ִרים ֲאנָ ִׁשים ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ לֲ ,א ָבל ַה ְּב ָעיָ ה ִהיא ֶׁשהּוא
צּורה
ָע ָׂשה ֶאת זֶ ה ְּב ַה ָּב ַעת זִ לְ זּולְּ ,ב ָ
אֹותי .הּוא ֹלא יָ כֹול
ִ
יבה
ֶׁש ֲא ִפּלּו ֶה ֱעלִ ָ
לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל לִ י ַּב ָּפנִ ים? לְ ַהּגִ יד לִ י ּב ֶֹקר
טֹוב? לְ ַחּיֵ ך ֵאלַ י?
ַא ָּבא נִ ָּסה לְ לַ ֵּמד ַעל ָה ָא ָדם ַההּוא זְ כּות:
ְר ֵאהֲ ,אדֹונִ י ,אּולַ י הּוא ִמ ֵהר .וְ לָ כֵ ן ֹלא
ָׂשם לֵ ב לְ ַמה ֶּׁש ָע ָׂשה.
יחה ֵּבין ַא ָּבא
ְּבכָ ְך ִה ְס ַּתּיְ ָמה ַה ִּׂש ָ
ֶׁשּלִ י לַ ַּק ְּבצָ ןַ .אְך ַה ִּסּפּור ֶׁשּלָ ּנּו ַמ ְמ ִׁשיְך.
ּכְ ֶש ִהּגַ ְענּו ַה ַּביְ ָתה ַא ָּבא ָא ָסף ֶאת ּכָ ל
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה וְ ִס ֵּפר לְ כֻ ּלָ ם ַמה ָּק ָרה לָ נּו ַהּיֹום.
ּיֹותר ָחׁשּוב לַ ַּק ְּבצָ ן ַהּיַ ַחס
ַא ָּבא ָא ַמר ֶׁשהּוא ֵה ִבין ֶׁש ֵ
יטים
ּנֹותנִ ים לֹו .לָ כֵ ןּ ,גַ ם ִאם ַמ ְחלִ ִ
ֵאלָ יו ֵמ ַהּכֶ ֶסף ֶׁש ְ
לָ ֵתת לֹו ְסכּום ָק ָטןָ ,חׁשּוב ֶׁשהּוא יִ ּנָ ֵתן ִמּכָ ל ַהּלֵ ב וְ ֹלא
חּוׁשה ֶׁשל ּכְ ִאּלּו הּוא ִמ ְסּכֵ ן אֹו ֶׁשּלא ַמּגִ ַיע
לִ גְ רֹום לֹו ְּת ָ
לֹו.
ּגֹורם לַ ֵּׁשנִ י לְ ַחּיֵ ְךְׂ ,שכָ רֹו ּגָ דֹול ִמ ִּמי
ַא ָּבא ִסּכֵ םִ :מי ֶׁש ֵ
ּנֹותן לֹו ּכֶ ֶסף!
ֶׁש ֵ
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל

על-פי משלי המגיד מדובנא

ָענָ ה ָל ֶהם ַה ָּׂשר ִּב ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְךִ :לכְ בֹוד ַה ֶּמ ֶלְך
ַה ֶּמלֶ ְך ָה ַרגְ זָ ן
ָהיָ ה ַּפ ַעם ֶמ ֶלְך ַּת ִּקיף ַוְר ְגזָ ןֶׁ ,ש ֵה ִטיל ֶאת ָמרּותֹו ָע ִׂש ִיתי זֹאת! ַּת ֲארּו ְל ַע ְצ ְמכֶ ם ֶׁש ַה ֶּמ ֶלְך ָהיָ ה
ַוְר ְגזָ נּותֹו ַעל נְ ִתינָ יוּ .כָ ל ִמי ֶׁש ָע ַבר ַעל ַהחֹק אֹו מ ִֹוציא א ִֹותי ִל ְת ִלּיָ ה ַרק ִּב ְג ַלל ּכַ ָּמה ִטּפֹות יַ יִ ן
אֹומ ִרים? ֵאיזֶ ה
ֶׁש ָּפ ַגע ְק ָצת ַּב ֶּמ ֶלְך – נֶ ְענַ ׁש ְּב ֻח ְמ ָרה ִוְל ְפ ָע ִמים ֶׁשּנִ ְׁש ְּפכּוַ ,מה ָהיּו ְּבנֵ י ַה ַּמ ְמ ָלכָ ה ְ
הֹורג
הֹוציא ַל ֵ
ֶמ ֶלְך ְמ ֻׁש ָּגע יֵ ׁש ָלנּוַ ,על ּכָ זֶ ה ָּד ָבר ִ
ֲא ִפּלּו ְּבעֹנֶ ׁש ָמוֶתַּ ,גם ִאם ֶח ְטאֹו ָהיָ ה ַקל.
ֶאת ַה ָּׂשר?! ֲא ָבל ַעכְ ָׁשיוּ ,כְ בֹודֹו ֶׁשל ַה ֶּמ ֶלְך ֹלא
עּודה
יֹום ֶא ָחד ,יָ ַׁשב ַה ֶּמ ֶלְך ַל ְּס ָ
הֹוציא
יִ ָּפ ַגעּ ,כִ י ּכֻ ָּלם יֵ ְדעּו ֶׁש ִ
יׁש
ּג
וְ ָק ָרא ְל ַׂשר ַה ַּמ ְׁש ִקים ְל ַה ִ
א ִֹותי ַלה ֵֹורג ַעל ַמ ֲע ֵׂשה ָחמּור
לֹו ֶאת ַמ ְׁש ֵקה ַהּיַ יִ ן ַּבּכֹוס
ּכָ זֶ ה ֶׁשל ְּפ ִג ָיעה ִּבכְ בֹוד ַה ֶּמ ֶלְך!
כּותיתַ .ה ָּׂשר ֵה ִביא ֶאת
ַה ַּמ ְל ִ
ַה ֶּמ ֶלְך ָׁש ַמע ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ָּׂשר,
ּכֹוס ַהּיַ יִ ןַ ,אְך ּכְ ֶׁש ִה ְת ָק ֵרב נִ ְת ַקל
ִהּכִ יר ֵוְה ִבין ַעד ּכַ ָּמה ְמ ֻגּנֶ ה
ְמ ַעט ַּב ֻּׁש ְל ָחן וְכַ ָּמה ִטּפֹות יַ יִ ן
ַה ָּד ָבר ְל ִה ְת ַר ֵּגז ו ְִלכְ עֹוס ַעל
נִ ְׁש ְּפכּו ֵמ ַהּכֹוס ַעל ַה ַּמ ָּפה.
ּכָ ל ָּד ָברִ .חּיֵ ְך ַה ֶּמ ֶלְך ִחּיּוְך ָּגדֹול,
ּכְ ֶה ְר ְּגלֹוַ ,ה ֶּמ ֶלְך ֶה ֱא ִדים ֲוַח ָמתֹו
ָקם וְנִ ֵּׁשק ֶאת ַה ָּׂשר ְּברֹאׁשֹו
ָּב ָע ָרה ּבֹו .וְ ִהּנֵ הַ ,ה ָּׂשרֶׁ ,שּיָ ַדע ֵאיזֶ ה עֹנֶ ׁש ָצפּוי לֹו,
ַוְאף ֶה ֱענִ יק לֹו ַמ ָּתנֹות ֵמא ְֹוצר ָֹותיו ַעל ָחכְ ָמתֹו
ָל ַקח ֶאת ּכֹוס ַהּיַ יִ ןְּ ,וב ִלי ְל ִה ְת ַּב ְל ֵּבל – ָׁש ַפְך א ָֹותּה
וְנֶ ֱא ָמנּותֹו ַה ַר ָּבה.
ַעל ַה ֻּׁש ְל ָחן...
• • •
ּכָ ל ַה ָּׂש ִרים ַוְע ְב ֵדי ַה ֶּמ ֶלְך ִהזְ ַּד ְעזְ עּו ִּב ְרא ָֹותם ֶאת
ַה ָּד ָברֵ :איְך ַא ָּתה ֵמ ֵעז ְל ִה ְתנַ ֵהג ּכָ ְך? וַ ֲהֹלא ַּגם ִמי ֶׁש ִּמ ְת ַר ֵּגז וְ כ ֵֹועס ַעל ּכָ ל ָּד ָברִ ,מ ְּל ָבד ַה ִּמ ָּדה
ֹופְך ִל ְצחֹוק ְּב ֵעינֵ י
ַעל ַה ִּטּפֹות ָה ִראׁשֹונֹות ִה ְת ַר ֵּגז ַה ֶּמ ֶלְך ְמאֹדַּ ,ומה ַה ְּמ ֻגּנָ ה ֶׁשּלֹו הּוא ַּגם ה ֵ
ַהּס ְֹוב ִבים אֹותֹוֵ ,וְהם ֵאינָ ם ְמכַ ְּב ִדים אֹותֹו.
חֹוׁשב ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה ְלָך ַעכְ ָׁשיו?
ַא ָּתה ֵ
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רוצים פרסים?

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

כרטיסי כניסה:

מעלית הזמן בירושלים • החווה של חוה
מפעל השוקולד "דה קרינה"
בריכה משפחתית
ספרים • משחקים • חולצות ועוד
מתנת "אינטקס"
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ש

טיילים ולומדים

מעם הרמב"ם לילדים

בורה המטיילת
שבוע חדש .הח
בוקר חדש,
טעימה מעשה
ה לארוחת בוקר
התיישב
ת כריכים מלאי
של כולם ,הכולל
ידיהם
הפכו למומחים
איתן ורועי כבר
כל טוב.
טעימות ,מזינות
ת ארוחות שטח.
בהכנ
למדה מהר את
הכנה .גם נעמה
וקלות ל
המלאכה.
חיל לספר מעט
יהוידע הת
בזמן האכילה בו יטיילו השבוע.
על האזור ש
ת עוד?
רוצים לדע ב"ם לילדים
תר הרמ
היכנסו לא ף פעולה עם
תו
בשי מאיר לילדים
ערוץ

ת

סבב"ה של חופש

וו ה ל נ

סו

יצירה בחול

מה צריך?

דפים
דבק פלסטיק
חול

מה עושים?

"מציירים" על הדף בעזרת הדבק.
מפזרים חול על הדבק.
מנערים את הדף כדי להפיל את
החול המיותר.
מקבלים
ציור
בחול,
ומתחילים
ציור חדש...

קדרוביותכים להקלה על החום...

קרח בטעמים
איך? ממ
לאים תבנית להכנת קוביות קרח במיץ ומקפיאים.
קרטיב ענבים
איך? מפ
רידים
את
ה
ענבים
מהא
שכול.
נועצים קיסם אחד
בכל ענב ומקפיאים.

פולקע ,אני מריח כבר
את סוף החופש...
חדגא ,אל תזכיר לי
דברים כאלה...

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

הכל
בחסד

מעמול
שומרים
על הגחלת

שמשון
מחפש כישרון
ג'אגלינג -
כדורים

פרשיָהּו

סרטון אנימציה
6

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה

המות!) טהורות מופיעות בפרשה?

 .1כמה חיות (לא ב
 .2למי אין חלק ונחלה בארץ?
 .3את מה צריך לשפוך כמים?
"ע ֵּׂשר ִּב ְׁש ִביל ֶׁש ִּת ְת ַע ֵּׁשר"?
 .4על איזה פסוק אמרו חז"ל ַ
 .5מה היא מצוות הענקה?

א"ת

ב"ש

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

פענחו את מילות הפסוק על פי צופן הא"ת ב"ש!

חידה

כת  -אשבך  -רקמ  -שסכש  -תיפ
אני בעל חיים שמופיע בפרשה ושמי כשמו של בעל חיים
אחר שמוזכר בתורה (רמז :בפרשת שמיני)

meirkids.co.il
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מבוך
ִעזרו למאירק'ה להגיע לירושלים!

פתרו את החידות
בדף פרשת השבוע
בא
תר ערוץ מאיר לילדים

ותוכלו לזכות
בפרסים שווים!

טיסה

בשמי הארץ

אופניים
ירושלים

ספרים

ועוד...

meirkids.co.il
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האוטובוס
מאת עדי דוד
פרק ח

המאיר

הקולות הגיעו מכיוון החורשה .מישהו מתעסק לנו עם
האוטובוס! קפצתי מהמיטה ,וכמו שאני ,בפיג'מה ,רצתי
החוצה .המראה שקידם את פני היה מפתיע .רמי היה
שם עם הטרקטור שלו .מאיר אסף סביבו חבורה גדולה
של ילדים שעבדו לסדר במעגל סביב שולחן את כסאות
האוטובוס .הבנתי שהעבודות התחילו מאוד מוקדם אם
הם כבר הספיקו לפרק את הכיסאות מתא הנוסעים
ולהוציא אותם מחלל הרכב אל השטח.
גילי הבריון ישב עם חבורה עליזה של קשישים ויחד
הם תפרו את הקצוות הפרומים של השטיח ,וגם כמה
ווילונות ומפות שולחן .רז ואבא שלי צבעו יחד עם
קבוצת אנשים שלא הכרתי את האוטובוס מבחוץ .אמא
שלי עברה בין הקבוצות עם מגש של קפה ועוגיות .כולם
עבדו בשמחה ,שרו ודברו ,והיה נראה כאילו היה זה
הפנינג עליז .ריחמתי על דידי .כמה הוא רצה שהמקום
יהיה שלנו ,והנה הוא של כולם .אני לא חושב שהוא
יצליח להרוויח כאן כסף .ניגשתי אליו ,אבל ראיתי שהוא
שמח .כששאלתי אותו ,הוא השיב מחייך מאוזן לאוזן
"הרי הייתי צריך כסף כדי שאוכל לבלות בחופש ,והנה
אני עושה חיים משוגעים בלי לשלם .חוץ מזה" הוא
הוסיף בקריצה "אני מתכנן למכור כאן שתיה וארטיקים

בצהרים ,כשיהיה
חם .עוד תראה,
אתעשר
אני
מזה"...
אמיר אבנר ויאיר
יצאו מהאוטובוס מחייכים מאוזן לאוזן" .סיימנו לפנות
את האוטובוס" הם אמרו תוך שהם מסתירים את מה
שמאחוריהם" ,ומצאנו את העכברושים המפחידים
שלכם!" נעמדנו סביבם ,אני הסתכלתי קצת בחשש .הם
זזו הצידה ,מאפשרים לנו לראות ארבעה גורי כלבים
רועדים שהיו מונחים בקופסא מרופדת בסמרטוטים.
כנראה שכלבה מצאה לה מפלט והמליטה אותם בחלל
הצר שתחת למושבים האחוריים באוטובוס.
ילדי הקייטנה מיהרו להעביר את הגורים ביניהם
לליטופים .הבוקר עבר בעבודה משותפת .עד לצהריים
אנשים נוספים הצטרפו .דידי מכר ארטיקים ושתייה.
הוא סירב לספר כמה הוא הרוויח ,אבל ראיתי שאת
הכסף הוא העביר לרמי .כששאלתי ,הוא משך בכתפיו
ואמר "שיהיה לקייטנה של הילדים .או למרכז לקשישים.
יאללה ,אתה בא להעמיד את הנדנדות? כשנסיים איתן-
אני מתנדנד ראשון".

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

בחור אחד לא הצליח להתחתן ,כי הוא חשב שהוא מוצלח במיוחד ואין מי שמתאים לו.
הרב דיבר איתו והסביר לו :תשמע ,צריך קצת ענווה .בלי ענווה זה לא יילך!
הבחור הבין את הרמז ,ועבד על מידת הענווה שלו ,ובכל זאת  -לא הצליחו השדכנים
למצוא לו אישה כרצונו .כשנשאל על כך השיב :אם עד עכשיו כשהייתי רק צדיק  -לא
הייתה אחת שמתאימה לי ,עכשיו שאני גם צדיק וגם עניו ,אתם מתפלאים??

לפרשת ראה
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