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ַחג
ָׂש ֵמ ַח!

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
חג הסוכות תשע"ח

וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ְּב ַחּגֶ ָך !
לֹומכֶ ם?
ַחג ָׂש ֵמ ַח יְ לָ ִדיםַ ,מה ְּׁש ְ
ִק ַּׁש ְט ֶּתם ֶאת ַה ֻּסּכָ ה יָ ֶפה? ֲאנַ ְחנּו
טּוחים ֶׁשּכֵ ן.
ְּב ִ
יֹוד ִעיםַ ,חג ַה ֻסּכֹות
יְ לָ ִדים ַא ֶּתם ְ
הּוא ַחג ָׂש ֵמ ַח ִּב ְמיֻ ָחד! ַא ֲח ֵרי
ימי
ּנֹור ִאים"ִ ,הּגַ ְענּו לִ ֵ
"הּיָ ִמים ַה ָ
ַ
אֹומ ֶרת ַעל
ּתֹורה ֶ
ֶה ָחג ַה ְּׂש ֵמ ִחיםַ .ה ָ
ית
ַחג ַה ֻּסּכֹות "וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ְּב ַחּגֶ ָך וְ ָהיִ ָ
ּתֹורה
ַאְך ָׂש ֵמ ַח"! זֹו ִמ ְצוָ ה ִמן ַה ָ
לִ ְׂשמ ַֹח ְּב ֻסּכֹות.
ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ָהיְ ָתה נֶ ֱע ֶרכֶ ת
ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ִּב ְמיֻ ָחד ֶׁשּנִ ְק ֵראת
ּׁשֹוא ָבה"ַּ .ב ִּׂש ְמ ָחה
"ׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ֵ
ִ
ּוׂש ֵמ ִחיםֲ ,א ִפּלּו
ַהּזֹו ָהיּו ר ְֹוק ִדים ְ

ַה ֲחכָ ִמים וְ ָה ַר ָּבנִ ים ַהּגְ דֹולִ ים
יֹותר!
ׁשּובים ְּב ֵ
וְ ַה ֲח ִ

גיליון חג מורחב!

ּגַ ם ַהּיֹום ִּב ְמקֹומֹות ַר ִּבים נֶ ֱע ֶרכֶ ת
ּׁשֹוא ָבה" ,זֶ כֶ ר
"ׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ֵ
ִ
אֹותּה ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה ְּב ֵבית
לְ ָ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּב ַחג ַה ֻּסּכֹות .אּולַ י ּגַ ם ַא ֶּתם
ּׁשֹוא ָבה"
"ׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ֵ
ִּת ְהיּו ְּב ִ
גּוריכֶ ם?
ֶּב ֱאזֹור ְמ ֵ
לִ כְ בֹוד ַחג ַה ֻּסּכֹות ֵהכַ ּנּו לָ כֶ ם
ֲאנַ ְחנּו
ּומ ְר ַחב!
ֻ
ֲעלֹון ּגָ דֹול
יהנּו.
ְמ ַקּוִ ים ֶׁש ֵּת ֲ
ָאז ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו ולְ כָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
מֹוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחה!
ַחג ָׂש ֵמ ַח! ֲ
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ַה ִס

יּפּור
ֶמה ָהיָ ה ָחׁשּוב לְ ָב ֵרר לִ ְפנֵ י ְּב ִח ַירת ַהּוַ ַעד?

ּמֹורים ְמאֹד
ּכִ ָּתה ה' ִהיא ּכִ ָּתה ְמ ֻמ ְׁש ַמ ַעת וְ ַה ִ
יהּ .כְ מֹו ְּבכָ ל
ִמ ְׁש ַּת ְּב ִחים ְּב ִה ְתנַ ֲהגּות ַּתלְ ִמ ֶיד ָ
ּמּודים ִה ְתּכֹונְ נָ ה ַהּכִ ָּתה
ָׁשנָ הִ ,עם ְּת ִחּלַ ת ַהּלִ ִ
לִ ְב ִח ַירת ַהּוַ ַעד ֶה ָח ָדׁש .לַ ְמרֹות ֶׁש ַהּיַ ֲח ִסים
טֹובים וְ ַקּיֶ ֶמת
ַה ֶח ְב ָר ִתּיִ ים ֵּבין ַה ַּתלְ ִמ ִידים ִ
ֶעזְ ָרה ֲה ָד ִדית וְ כּו'ִ ,ה ְת ִחילּו ֵּבין ַה ַּתלְ ִמ ִידים
ימיםָ .עלּו
ּכּוחים ְּביַ ַחס לְ ָמ ֳע ָמ ִדים ַמ ְת ִא ִ
וִ ִ
יהם ֹלא ָהיְ ָתה
ִמ ְס ַּפר ְׁשמֹות ָמ ֳע ָמ ִדים לְ גַ ֵּב ֶ
ַה ְסּכָ ָמהֵ ,הן ְּבנֹוגֵ ַע לְ ַה ְת ָא ָמ ָתם לַ ַּת ְפ ִקיד ,וְ ֵהן
"טֹובת ַהּכִ ָּתה".
ַ
ְּבנֹוגֵ ַע לְ ט ַֹהר ּכַ ּוָ נָ ָתם ְּבנֹוגֵ ַע לְ

ַה ַהּצָ ָעה ַהזֹו ִה ְת ַק ְּבלָ ה ְּברֹב ֵּדעֹותַ .ה ַּתלְ ִמ ִידים
ֵה ִבינּו ֶׁש ֵאין ַט ַעם לְ ִה ְתוַ ּכֵ ַח ַעל ָמ ֳע ָמ ִדים,
לִ ְפנֵ י ֶׁשּיֵ ׁש ַה ְסּכָ ָמה ַעל ַה ַּמ ָּטרֹות ,וְ ָה ֲא ֵס ָפה
בּועָ .ע ִמית
יׁשי ַּב ָּׁש ַ
ּנֹוׂשא נִ ְק ְּב ָעה לְ יֹום ְׁשלִ ִ
ַּב ֵ
בֹודת ֲהכָ נָ הֵ .הם
וְ ֶאלְ ָעד ֶה ֱחלִ יטּו לַ ֲעׂשֹות ֲע ַ
ָהלְ כּו ַא ַחר ַהּצָ ֳה ַריִ ם ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון לְ ַח ְב ֵרי
אֹותם
ָ
יהם ,וְ ָׁש ֲאלּו
ַהּוַ ַעד ֶׁשל ַהּכִ ָּתה ֵמ ֲעלֵ ֶ
ימת ַמ ָּטרֹות לְ ַת ְפ ִקיד
ַה ִאם ָהיְ ָתה לָ ֶהם ְר ִׁש ַ
ּומּיַ ד ִה ִּׂשיגּו לָ ֶהם
ַהּוַ ַעדֵ .הם ֵה ִׁשיבּו ְּב ִחּיּוב ִ
ימת ַה ַּמ ָּטרֹות.
ֶאת ַה ַּדף ֶׁשּבֹו ְר ִׁש ַ

ָע ִמיתַ ,א ַחד ַה ַּתלְ ִמ ִידים ַה ְּׁש ֵק ִטיםֶׁ ,שֹּלא
נֶ ְח ַׁשב לְ ֶמ ְרּכָ זִ י ַּב ֶח ְב ָרהֶ ,ה ֱעלָ ה ַהּצָ ָעה:
ּכּוחים וְ ַה ָּבלָ גָ ן ֶׁשּכְ ָבר
"ח ְב ֵר'הֲ ,ח ָבל ַעל ַהּוִ ִ
ֶ
ִמ ְת ַּפ ֵּת ַח ּכָ אן ,נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁש ְּת ִחּלָ ה ָעלֵ ינּו לָ ֶׁש ֶבת
וְ לָ דּון ָמה ֲאנַ ְחנּו רֹוצִ ים ֶׁש ַהּוַ ַעד יַ ֲע ֶׂשה ,אֹו ַמה
ֵהם ִּבכְ לָ ל ַּת ְפ ִק ֵידי וַ ַעד ַהּכִ ָּתהַ .רק ּכְ ֶש ִּת ְהיֶ ה
ַה ְסּכָ ָמה ֵּבינֵ ינּו ַעל ַה ַּמ ָּטרֹותַ ,על ַּת ְפ ִק ֵידי
ימים".
ַהּוַ ַעד ,נּוכַ ל לַ ֲחׁשֹוב ַעל ָמ ֳע ָמ ִדים ַמ ְת ִא ִ

יאת ַּדף
טֹובה ִמ ְּק ִר ַ
ָע ִמית וְ ֶאלְ ָעד ֻה ְפ ְּתעּו לְ ָ
ַה ַּמ ָּטרֹותֵ .הם ֹלא ֶה ֱא ִמינּו ֶׁשּיְ לָ ִדים ְּבכִ ָּתה
חֹוׁש ִבים ַעל ַמ ָּטרֹות ּכֹה ֲחׁשּובֹותֶ :עזְ ָרה
ה' ְ
ּתֹורנּות ְּב ִבּקּור
ּמּודיםָ ,
לַ ֲח ֵב ִרים ַחּלָ ִׁשים ַּבּלִ ִ
חֹולִ ים ,יִ ּצּוג ַהּכִ ָּתה ִּב ְפנֵ י ַהנְ ָהלַ ת ֵּבית ַה ֵּס ֶפר,
ִא ְרּגּון ְמ ִסּבֹות "יֹום ֻהּלֶ ֶדת" וָ עֹוד .לְ ַא ַחר
ִה ְתיַ ֲעצּותֶ ,ה ֱחלִ יטּו לְ ַהּגִ ַיע לַ ֲא ֵס ַפת ַהּכִ ָּתה
> > >
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דֹומה לְ ֵאּלּו ֶׁשל
ִעם ַהּצָ עֹות ֻמ ְסּכָ מֹותְּ ,ב ֶ
יֹותר.
יהםַ ,הּבֹוגֶ ֶרת ֵ
ַהּכִ ָּתה ֵמ ֲעלֵ ֶ

להרחבה:
 • www.midatova.co.ilכל הזכויות שמורות

יחה ּכִ ָּתה ה' ִּב ְב ִח ַירת וַ ַעד טֹוב?
ַה ִאם ִהצְ לִ ָ
ַּב ֲא ֵס ַפת ַהּכִ ָּתהִ ,ה ְק ִריאּו ָע ִמית וְ ֶאלְ ָעד
יה
פֹור ֶטת ּולְ ַא ֲח ֶר ָ
ימת ַה ַּמ ָּטרֹות ַה ְּמ ֶ
ֶאת ְר ִׁש ַ
ּלֹוק ִחים
ָהיָ ה ִּדּיּון ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ הַ :מה ְ
יפיםְּ .בסֹופֹו ֶׁשל
ּמֹוס ִ
ִ
ּומה
ימה ַ
ֵמ ָה ְר ִׁש ָ
ָּד ָבר ִה ְת ַק ְּבלָ ה ַה ְסּכָ ָמה ַעל ִּפי רֹב לַ ֲח ֵמׁש
ַמ ָּטרֹות ֲחׁשּובֹות ֶׁש ָע ְמדּו ִּב ְפנֵ י וַ ַעד ַהּכִ ָּתה.
ַּב ָּׁשלָ ב ַה ֵּׁשנִ י ִה ְת ַקּיְ ָמה ַהצְ ָּב ָעה ֶׁשל ַּתלְ ִמ ֵידי
ַהּכִ ָּתה לִ ְב ִח ַירת וַ ַעד לַ ּכִ ָּתהַ .ה ְּמ ַענְ יֵ ן הּוא
ֶׁש ְּׁשנַ יִ ם ֵמ ַח ְב ֵרי ַהּוַ ַעד ֶׁשּנִ ְב ֲחרּו ָהיּו ָע ִמית
וְ ֶאלְ ָעדַ .ר ִּבים ֵמ ַח ְב ֵרי ַהּכִ ָּתה ִה ְס ִּבירּו
"ה ִּסּכּוי ֶׁש ַהּוַ ַעד יְ יַ ֵּׂשם ֶאת
ֶאת ְּב ִח ָיר ָתםַ :
יֹותר ּגָ דֹול ּכְ ֶׁש ְּׁשנֵ י
ַה ַּמ ָּטרֹות ֶה ָחׁשּובֹות הּוא ֵ
ַהיֹוזְ ִמים נִ ְמצָ ִאים ְּבתֹוכֹו".
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל

על-פי משלי המגיד מדובנא

ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים ֶׁשל ֶה ָע ִׁשיר
(ּבחּוץ ָל ָא ֶרץ)
יְ ָל ִדיםְׁ ,ש ַמ ְע ֶּתם ֶׁש ַּפ ַעם ַּבּג ָֹולה ְ
ֹלא ָהיּו ְמצּויִ ים ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים? ַהּיֹום ָּברּוְך
ה' יֵ ׁש ּכִ ְמ ַעט ְלכָ ל ֶא ָחד ֶאת ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים,
ּכְ ֵׁש ִרים ְּומ ֻה ָּד ִריםֲ ,א ָבל ַּפ ַעםְּ ,ב ַה ְר ֵּבה ְק ִהּלֹות
ָהיָ ה ַרק ֵסט ֶא ָחד ֶׁשל ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים
ְלכָ ל ַה ְּק ִה ָּלה!

ּגֹולהָ ,היָ ה ָא ָדם
ַּפ ַעם ַא ַחתְּ ,ב ַא ַחת ָה ֲעיָ רֹות ַּב ָ
ֶא ָחד ֶׁשּזָ כָ ה ִּפ ְתאֹם ְּבכֶ ֶסף ַרב ,וְ ִה ְת ַע ֵּׁשר.
ָה ָא ָדם ַהּזֶ ה ֹלא ָהיָ ה ּכָ ל ּכָ ְך ַצ ִּדיקְּ ,וב ֶד ֶרְך ּכְ ָלל
ֹלא ִה ְק ִּפיד ְּב ִקּיּום ַה ִּמ ְצוֹות ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְךֲ .א ָבל
ִל ְק ַראת ַחג ַה ֻּסּכֹותָ ,ח ַׁשב ֶה ָע ִׁשיר ְל ַע ְצמֹו:
ִהּנֵ ה ָּב ָאה ִלי ִהזְ ַּד ְּמנּות ְל ִה ְתּכַ ֵּבד ְּבכָ בֹוד
ָּגדֹול! ֶא ְקנֶ ה ְּבכַ ְס ִּפי ֶאת ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים,
ו ְֶא ֵּתן ְל ַרב ַה ְּק ִה ָּלה ֶׁש ָּלנּו ִלּטֹול ֶאת ַהּל ָּולב
ֶׁש ִּליּ .כָ כָ ה ּכֻ ָלם יִ ְס ַּתּכְ לּו ָע ַלי ְּב ַה ֲע ָר ָצה ְּגד ָֹולה!

ְּול ִמי ְּבכָ ל זֹאת ָהיָ ה ֵסט ִּב ְפנֵ י ַע ְצמֹו? ְל ִמי
ֶׁש ָהיָ ה ָע ִׁשיר ִּב ְמיֻ ָחד וְ ָהיָ ה יָ כֹול ְל ַה ְׁש ִק ַיע ּכֶ ֶסף
ַּומ ֲא ָמ ִצים ְל ָה ִביא ֵסט נ ָֹוסף ְל ַע ְצמֹוִ .וְאם ָהיָ ה
ָע ִׁשיר ּכָ זֶ ה ַּב ְּק ִה ָּלהַ ,ה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים הּוא ָהיָ ה
נ ֵֹותן ַּגם ָל ַרב ֶׁשל ַה ְּק ִה ָּלה ִלּטֹול ֶאת ַא ְר ַּב ַעת
ַה ִּמינִ ים ֶׁשּלֹוֲ .אנַ ְחנּו יְ כ ִֹולים ְל ָׁש ֵער ֶׁשּכָ בֹוד
ָּגדֹול ָהיָ ה ֶל ָע ִׁשיר ַהּזֶ הֶׁ ,ש ִּמ ְּל ַבד ַמה ֶּׁשיֶ ׁש לֹו
ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים ִמ ֶּׁשּלֹו ,הּוא ַּגם זֹוכֶ ה ִל ְהיֹות ֶמה ָע ָׂשה ֶה ָע ִׁשיר? ִּב ֵּקׁש ֵמ ָה ָרב ֶׁשּיַ ְד ִריְך אֹותֹו
וִיל ֵּמד אֹותֹו
ְּב ֶמ ֶׁשְך ח ֶֹדׁש ִל ְפנֵ י ַחג ַה ֻּסּכֹות ַ
ֻׁש ָּתף ִעם ָה ָרב ַּב ִּמ ְצוָה ַה ֲחׁש ָּובה!

עֹולם ֹלא ִה ְׁש ִק ַיע
ַל ְמרֹות ֶׁש ֶה ָע ִׁשיר ַהּזֶ ה ֵמ ָ
ּכֶ ֶסף ַרב ַּב ִּמ ְצוֹותּ ,כָ ֵעתִּ ,ב ְׁש ִביל ַהּכָ בֹוד הּוא
ה ִֹוציא ְסכּום ָּגדֹול ,וְ ִה ִּׂשיג ֵסט ְמ ֻה ָּדר ְּבי ֵֹותר.
ֶא ָּלא ֶׁש ָהיְ ָתה לֹו ְּב ָעיָ ה ַא ַחת .הּוא ָהיָ ה ּכָ ל ּכָ ְך
ּוׂשג ּכֵ ַיצד
ם-ה ָא ֶרץֶׁ ,שֹּלא ָהיָ ה לֹו מ ָ
ּבּור ַוְע ָ
נ ְֹוט ִלים ֶאת ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים ֵוְאיְך ְמ ַקּיְ ִמים
ֶאת ַה ִּמ ְצוָה!

> > >
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ְל ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמ ְצוָהָ .ה ָרב ִה ְסּכִ ים ְּב ָרצֹוןְּ ,וב ֶמ ֶׁשְך
ּכַ ָּמה ָׁשבּועֹות ִה ִּג ַיע ֶה ָע ִׁשיר ֶאל ָה ָרבִ ,וְה ְת ַא ֵּמן
ִּבנְ ִט ַילת ַהּל ָּולב ַּובּנַ ֲענ ִּועים ָה ַר ִּבים.

נֹוטל ֶאת
ַאנְ ֵׁשי ַה ָּק ָהל ִה ְס ַּתּכְ לּו ַעל ֶה ָע ִׁשיר ֵ
ַהּל ָּולב ,וֹלא ִה ְצ ִליחּו ְל ִה ְת ַא ֵּפקֵּ ...בין ַה ָּק ָהל
(צחֹוק ַקל)ֶׁ ,ש ָה ַפְך ַעד
ֵה ֵחל ַל ֲעבֹור ִּגחּוְך ְ
ְמ ֵה ָרה ִל ְצחֹוק ָרםֶ .ה ָע ִׁשיר ֶׁש ָח ַׁשב ְל ִה ְתּכַ ֵּבד
ּובּוׁשה...
ָ
ּכָ בֹוד ָּגדֹולִ ,ק ֵּבל ָמנָ ה ֶׁשל ִּבּזָ יֹון

ַּגם ָה ָרב ַוְגם ֶה ָע ִׁשיר ֹלא ָרצּו ֶׁש ָה ֶא ְתרֹוג
ְו ַהּל ָּולב יִ ַּפ ְגמּו ִל ְפנֵ י ֶה ָחגֶׁ ,ש ֲה ֵרי ֵהם יְ ָק ִרים
ּונְ ִד ִירים ְּבי ֵֹותר! ָלכֵ ן ֶאת ָה ִאּמּונִ ים ָע ָׂשה
• • •
ֶה ָע ִׁשיר ְּב ֶא ְמ ָצעּות ָמ ֵקל ַוְתּפ ַּוחִּ ,ב ְמקֹום ל ָּולב ָא ְמנָ ם ְּב ַוַּדאי ֶׁשּלא נָ כֹון נָ ַהג ַה ָּק ָהל ֶׁש ָצ ַחק ַעל
ֶוְא ְתרֹוגָ .ה ָרב ֹלא ָח ַׁשב ֶׁש ֵּת ֵצא ַּת ָּק ָלה ִמּכָ ְך...
ֶה ָע ִׁשירּ ,כִ י ֵאין ְל ַבּזֹות ָא ָדם ַּגם ִאם הּוא ט ֶֹועה.
ִה ִּג ַיע ֶה ָחגֶ .ה ָע ִׁשיר ִה ְת ַל ֵּבׁש ִּב ְב ָג ִדים ְמכֻ ָּב ִדיםֲ ,א ָבל ֵמ ַה ִּמ ְק ֶרה ֶׁשל ֶה ָע ִׁשיר ֶא ְפ ָׁשר ִל ְלמֹוד,
עֹוׂשה ַמ ֲע ִׂשים ַרק ִּב ְׁש ִביל
ֶ
ְו ִה ְתּכֹונֵ ן ַלּכָ בֹוד ַה ָּגדֹול ֶׁש ָּצפּוי לֹוְּ .ב ַה ִּג ַיע ַהּזְ ָמן ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם
ְל ִקּיּום ַה ִּמ ְצוָהָ ,ל ַקח ֶה ָע ִׁשיר ֶאת ָה ֶא ְתרֹוג ְל ַק ֵּבל ּכָ בֹוד ַוְה ֲע ָר ָצה – יִ ָּתכֵ ן ְמאֹד ֶׁשהּוא ּיָ ִביא
ּוׁשה ִּובּזּויִ .אם ֶה ָע ִׁשיר ָהיָ ה ל ֵֹומד
ְו ַהּל ָּולב ,נֶ ֱע ַמד ְליַ ד ָה ָרבֵּ ,ב ַרְך ִוְה ְת ִחיל ְלנַ ְענֵ ַעְ .ל ַע ְצמֹו ַרק ּב ָ
ֲא ָבל ִמּכֵ יוָן ֶׁש ֵּמע ָֹולם הּוא ֹלא ִה ְת ַא ֵּמן ְּבל ָּולב ּכָ ָראּוי ֶאת ִּדינֵ י ִמ ְצוַת
ו ְֶא ְתרֹוג ֲא ִמ ִּתּיִ ים ֶא ָּלא ַרק ְּב ָמ ֵקל ַוְתּפ ַּוח ַ -א ְר ָּב ַעת ַה ִּמינִ ים ּכְ ֵדי
הּוּא ִּבכְ ָלל ֹלא יָ ַדע ּכֵ ַיצד ַמ ֲחזִ ִיקים א ָֹותם! ַל ֲעׂש ָֹותּה ּכְ ִה ְלכָ ָתּה
ַמה ֶּׁש ָּק ָרה הּוא ֶׁש ֶה ָע ִׁשיר ֶה ֱחזִ יק ֶאת ַהּל ָּולב וְֹלא ַרק ְל ֵׁשם ּכָ בֹוד,
ּוׁשה ֶׁשּלֹו
ָהפּוְךּ ,כְ ֶׁש ֶה ָע ִלים ּכְ ַל ֵּפי ָה ִר ְצ ָּפהַּ .גם ֶאת ְּב ַוַּדאי ַהּב ָ
ָהיְ ָתה נִ ְמנַ ַעת.
ָה ֶא ְתרֹוג הּוא ָא ַחז ּכְ ֶׁש ַה ִּפ ָיטם ְל ַמ ָּטה...
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טֹוב לָ ַד ַעת!

יֹוד ַע ַהּכֹֹל!
ִעם ד"ר ּפּולְ ֶקע ֵ

(חּוץ ִמ ַּמה ֶּׁשֹּלא)...

דּודס! ֵאיזֶ ה ּכֵ יף ֶׁש ַחג
ַחג ָׂש ֵמ ַח יְלָ ֶ
יע!
הּסּכֹות ִהּגִ ַ
ֻ

אֹומ ֶרת הּוא ָר ָצה ֶׁשּנֵ לֵ ְך ַּדוְ ָקא
ֶ
זֹאת
לְ נַ ַחל ,לְ ָמקֹום ֶׁשּיֶׁש ּבֹו ַמיִם.

ִּת ְׁש ְמעּו ֶמה ָהיָה לִ י ַּב ֻּסּכֹות ַּב ָּׁשנָ ה
אֹותי לְ ִטּיּול.
ִ
טּוביָה לָ ַקח
ְ
ֶׁש ָע ְב ָרה.
לְ ָאן? לְ נַ ַחל ֲאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר .טֹוב ֶׁשהּוא ֹלא
ִמ ְת ַּבּיֵׁש לָ לֶ כֶ ת ִעם ַּת ְרנְ גֹול לְ ִטּיּולִ ים...

ּנֹוטלִ ים
"לָ ָּמה ַּדוְ ָקא נַ ַחל? ֶּב ַטח ִּבגְ לַ ל ֶׁש ְ
יתי לְ נַ ֵחׁש.
ַע ְר ֵבי נַ ַחל ִעם ַהּלּולָ ב!" ,נִ ִּס ִ
"א ָבל ֲאנִ י
טּוביָהֲ ,
ְ
ַ"ר ְעיֹון י ֶָפה"ָ ,ענָ ה
ָח ַׁש ְב ִּתי ַּדוְ ָקא ַעל ּכִ ּוּון ַא ֵחרְּ .ב ֻסּכֹות יֵׁש
אֹותּה.
ִמ ְצוָ ה ְמי ֶֻח ֶדת ֶׁש ַה ְר ֵּבה ׁשֹוכְ ִחים ָ
יה".
יתי לְ ַס ֵּפר לְ ָך ָעלֶ ָ
ָר ִצ ִ

לָ ָּמה ַּדוְ ָקא נַ ַחל ֲאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר ַא ֶּתם
ׁשֹואלִ ים? ָאז ּגַ ם ֲאנִ י ָׁש ַאלְ ִּתי ֶאת
ֲ
יׁשהּו ֶׁש ָּקׁשּור
טּוביָהָ .ח ַׁש ְב ִּתי אּולַ י יֵׁש ִמ ֶ
ְ
לְ ַחג ַה ֻּסּכֹות ֶׁש ְּׁשמֹו הּוא ֲאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדר...
לְ כּו ֵּת ְדעּו...
טּוביָה ָענָ ה לִ י ֶׁשּזֶ ה ֹלא ָקׁשּור
ְ
לַ ֲאלֶ ּכְ ַסנְ ֶדרֲ ,א ָבל זֶ ה ּכֵ ן ָקׁשּור לַ ּנָ ַחל.

"מה ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר?! ֲאנִ י ַמּכִ יר ֶאת
ַ
ּכָ ל ַה ִּמ ְצוֹות ֶׁשל ֻסּכֹות :נְ ִטילַ ת לּולָ ב,
ּקּודים
ֻסּכָ הִׂ ,ש ְמ ָחהֲ ,אכִ ילָ ה ְׁש ִתּיָה ִר ִ
ַּבּלָ גַ ּנִ יםָ "...א ַמ ְר ִּתי לֹו.
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אֹותָך:
ְ
"טֹובּ ,פּולְ ֶקעִ ,אם ּכָ כָ ה ֶא ְב ַחן
עֹוׂשים ְּב ֻסּכֹות ַרק ְּב ֵבית
ִ
ֵאיזֹו ִמ ְצוָ ה
ׁשּורה לְ ַמיִם?"
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ִהיא ְק ָ
טֹובָ ,ה ֱא ֶמת ֹלא ָהיָה לִ י ֻמ ָּׂשג ַעל ַמה הּוא
ְמ ַד ֵּברָ ,אז טֹוב ֶׁשהּוא ִה ְמ ִׁשיְך וְ ִה ְס ִּביר
יֹוד ַע ֶׁש ְּב ֵבית
לִ יּ" :פּולְ ֶקעַ ,א ָּתה אּולַ י ֵ
ַה ִּמ ְק ָּדש ְּבי ַַחד ִעם רֹב ַה ָּק ְר ָּבנֹות ָהיּו
יאים ּגַ ם ַייִןָ ,היּו ְמנַ ְּסכִ ים אֹותֹו
ְמ ִב ִ
'מנַ ְּסכִ ים
אֹומר ְ
ֵ
ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַחַ .מה זֶ ה
ׁשֹופכִ ים אֹותֹו ְּב ָמקֹום ְמי ָֻחד
ְ
אֹותֹו'?
ַּב ִּמזְ ֵּב ַחְּ ,בתֹוְך חֹור ָעמֹוק ָעמֹוק ֶׁשּי ַָרד
ֵמ ַה ִּמזְ ֵּב ַח לְ תֹוְך ָה ֲא ָד ָמהַ .ה ְּפ ֻעּלָ ה ַהּזֹו
ּוב ַחג ַה ֻּסּכֹותִ ,מּלְ ַבד
נִ ְק ֵראת 'נִ ּסּוְך'ְ .
נִ ּסּוְך ַה ַּייִן ָה ָרגִ ילָ ,היּו ְמנַ ְּסכִ ים ּגַ ם ַמיִם
ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח".
"אז ַא ָּתה
טֹובַ ,עכְ ָׁשיו ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ָה ִביןָ .
אֹומר ֶׁש ַרק ְּב ֻסּכֹות ָהיּו ְמנַ ְּסכִ ים ּגַ ם
ֵ
ַמיִם ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַח ,וְ ֹלא ַרק ַייִןֵ .ה ַבנְ ִּתי.
ּדּוע ַּדוְ ָקא ְּב ַחג ַה ֻּסּכֹות?"
ֲא ָבל ַמ ַ

אֹותנּו ֶׁש ְּב ַחג ַה ֻּסּכֹות
ָ
"חזָ "ל ְמלַ ְּמ ִדים
ָ
ָהעֹולָ ם נִ ּדֹון ַעל ַה ַּמיִםּ ,כַ ָּמה ַמיִם וְ גֶ ֶׁשם
רֹובהַ .חג ַה ֻּסּכֹות הּוא
י ְִהיּו ַּב ָּׁשנָ ה ַה ְּק ָ
ִּבזְ ַמן ְּת ִחּלַ ת ַהח ֶֹרףַ .ה ֶּט ַבע ּכֻ ּלֹו זָ קּוק
לְ ַמיִם וְ גֶ ֶׁשם ּכְ ֵדי לִ ְחיֹות .לָ כֵ ן ִּב ְמי ָֻחד
ֶּב ָחג ַהּזֶ ה ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ַעל ַהּגֶ ֶׁשם וְ ַה ַּמיִם,
וְ גַ ם ְמ ַקּי ְִמים ֶאת ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ְמי ֶֻח ֶדת ַהּזֹו
ֶׁשל נִ ּסּוְך ַה ַּמיִם".
בֹודי ָה ֲאבּוד
יתי לְ ַה ִּציל ֶאת ּכְ ִ
ָר ִצ ִ
"אה!
יֹוד ַע ַמ ֶּׁשהּוָ :
ּולְ ַה ְראֹות ֶׁשּגַ ם ֲאנִ י ֵ
ַעכְ ָׁשיו ֲאנִ י ֵמ ִביןַ ,על ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹו
עֹוׂשים ֶאת ַה ֲחגִ יגָ ה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשל
ִ
ָהיּו
ּׁשֹוא ָבה'!"
'ׂש ְמ ַחת ֵּבית ַה ֵ
ִ
יבת ַה ַּמיִם
"מ ֻעּלֶ ה ּפּולְ ֶקע! ַעל ֵׁשם ְׁש ִא ַ
ְ
לְ נִ ּסּוְך ַה ַּמיִם! ַה ִּׂש ְמ ָחה ַהּזֹו ָהי ְָתה ּכָ ל
'מי ֶׁשּלא ָר ָאה ִׂש ְמ ַחת ֵּבית
ּכָ ְך ּגְ דֹולָ ה! ִ
ּׁשֹוא ָבה ֹלא ָר ָאה ִׂש ְמ ָחה ִמּי ָָמיו!'"
ַה ֵ
טּוביָה ִסּיֵם ,וַ ֲאנִ י ִה ְמ ַׁשכְ ִּתי לְ ַד ְמיֵן
ְ
גִ
ֶאת ַה ֲח יגֹות ֶׁש ָהיּו ָׁשם...
7

מצאו את ההבדלים
טלי ונחמה מכינות קישוטים לסוכה.
מצאו לפחות  10הבדלים בין האיורים!

נו ,מצאתם?
8

יצירה לסוכה

מצרכים 2 :בקבוקי שתייה גדולים (מהסוג
שהתחתית דומה לצורת פרח .סרטֶ .ל ֶבד  /בריסטול.
ניירות  /צלופן  /חתיכות בד בצבעי ירוק או אדום.
כלים :מספריים .כלי חד לניקוב הבקבוק .דבק.

 .1קחו את שני בקבוקי הפלסטיק (אנחנו
מדגימים בבקבוקים ירוקים ,אבל מומלץ לקחת
בקבוקים שקופים) .כדאי מאוד שהבקבוקים יהיו
מהסוג שתחתית הבקבוק דומה לפרח.
 .2חיתכו את תחתית הבקבוקים קצת מעל
סיום "צורת הפרח" שבתחתיתו ,כשבאחד
מהבקבוקים החיתוך יהיה כ 1-סנטימטר גבוה
יותר מאשר בבקבוק השני.
 .3בעזרת חפץ חד (ובזהירות רבה!) חוררו
שני חורים סמוכים בתחתית אחד הבקבוקים,
והשחילו את הסרט בשני החורים ,מכיוון תחתית
הבקבוק לתוכו .אחר כך קישרו את שני הקצוות,
כדי שתישאר לולאה מבחוץ.
>>>

9

>>>
מהל ֶבד או הבריסטול,
ֶ
 .4גיזרו צורות של עלים
וחברו לבקבוק סמוך לסרט ולנקבים ,על ידי
תפירה בחוט או הדבקה בדבק.

 .5מלאו את כל חלל תחתיות הבקבוקים בניירות
צבעוניים או בצלופן ,והלבישו את שתי התחתיות
זו על גבי זו (במידה הצורך ניתן להעזר בדבק).

 .6זהו! קיבלתם תפוח צבעוני – קישוט יפהפה
לתלייה בסוכה! ניתן להכין כמה תפוחים כאלה
ולתלותם בסוכה!
10

ֵאיפֹה ָה ֶא ְתרֹוגִ ים?
ַאף ֶא ָחד ֹלא ָׂשם לֵ ב ּכְ ֶׁשּנֵ ִרּיָ ה ַה ָּק ָטן לָ ַקח לַ ֶח ֶדר ֶׁשּלֹו ֶאת ּכָ ל ָה ֶא ְתרֹוגִ יםַ .עכְ ָׁשיו ֵמרֹב
אֹותם! ִעזְ רּו לְ נֵ ִרּיָ ה לִ ְמצֹוא ֶאת ָ 6ה ֶא ְתרֹוגִ ים!
יח לִ ְמצֹוא ָ
ַּבּלָ אגָ ן הּוא ֹלא ַמ ְצלִ ַ

11

יש לכם ת
מו
נו
ת
י
פו
ת
ו
מ
ע
נ
יי
נו
שות מהסוכה?
הייתם ב
ש
מ
ח
ת
בי
ת
ה
אבה והצטלמתם

ִשלחו אלינו תשמונותתפלו אותנו!

?

מייל o.il
Alon@meirkids.c

12

למה דווקא אני?!
סיפור בהמשכים • פרק ו

"הכוח שנכנס לכפר מנה שנים עשר חיילים,
וכולם נפצעו .חלקם נפצעו קשה ,וחלקם נפצעו
בינוני וקל .הקרב שם היה קשה מאוד והשאיר
רושם קשה על החיילים .בקושי הצליחו להוציא
אותם ולפנות אותם מהכפר באמצעות מסוק
צבאי שהוזעק למקום".
אבא הסתכל עליי ,וראה שכבר
התחלתי להבין.
יהודה,
מבין
"אתה
שכששמעתי מה קורה בכפר,
את
כשראיתי
ובמיוחד
התוצאות הקשות והפגיעות
הרבות של חבריי – הודיתי
לה' על כך שהציל אותי מזה
ברגע האחרון .באותם רגעים
הבנתי טוב מאוד 'למה דווקא
אני' ,ולמה זה היה רק לטובתי" .אמר אבא
ושתק לרגע.
"מאותו היום קיבלתי על עצמי שאשתדל לעולם
לא לשאול 'למה דווקא אני' או 'למה זה קרה

תקציר :אבא מספר :כשהייתי בצבא ,ציפיתי
למשימות בכפרים ערביים .באחת הפעמים
כשכבר הייתי אמור להיכנס לפעולה כזו ,פתאום
המפקד החליט שאני לא נכנס .התעצבנתי .בסוף
התברר שכל החיילים שנכנסו ,נפצעו בקרב.

רק לי' .למדתי בדרך הקשה ,שלא תמיד אנחנו
יודעים ומבינים למה דווקא לנו קורה הדבר
הזה ,אבל אנחנו יכולים להאמין שהדבר
הוא לטובתנו".
אבא הפסיק את דבריו ,ואני הבנתי שהוא
סיים את הסיפור .מעולם לא
ידעתי שאבא שלי היה כל כך
קרוב לסכנת חיים! טוב ,למה
שאדע? אבא לא מרבה לספר
על עצמו סיפורים מהעבר.
המסר של אבא היה ברור לי
מאוד .אמנם לא הבנתי איך כל
הדברים שהפסדתי ופספסתי
היו לטובתי ,אבל הבנתי שלא
תמיד אני יכול לדעת מה היה
אמור לקרות.
המשכתי להרהר ,אבל אז אבא קטע אותי שוב:
"יהודה ,הסיפור שלי לא הסתיים .החלטתי
להמשיך גם את חלקו השני של הסיפור".
המשך יבוא

נהניתם מהעלון? ספרו לנו! Alon@meirkids.co.il
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא נכון?

בחג הסוכות היא מצוה מן התורה

 .1המצוה לשבת בסוכה
 .2גם נשים חייבות במצוות הסוכה
בסוכה ,מותר לצאת ולאכול בבית
 .3אם יורד גשם חזק
מליאל היה רוקד עם  8אבוקות אש
 .4רבן שמעון בן ג
בית השואבה היתה לרגל ניסוך היין
 .5שמחת
 .6ענפי אקליפטוס פסולים לסכך
רוג אינו יכול לצאת ידי חובה בלימון
 .7מי שאין לו את
את הדפנות של הסוכה לפני הסכך
 .8צריך לבנות
מסוכך על הסוכה נחשב כסכך כשר
 .9אילן ש
זיק את האתרוג כשהפיטם למטה
 .10לאחר הברכה צריך להח
אחד מהאושפיזין הוא דוד המלך
.11
הושענה רבה מתפללים על הגשם
 .12בהושענות ב

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

חידת חדגא:
אני אחד מהארבעה ,ואם תוסיפו עלי שלושה תקבלו את כל התורה!

meirkids.co.il
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מבוך הסוכה
משפחת מקורי המקורית ,החליטה
לשעשע ולשמח את תושבי
השכונה לכבוד חג הסוכות .לכן בני
המשפחה ציירו מבוך גדול וצבעוני
על דופן הסוכה שלהם ,והזמינו את
ילדי השכנים לנסות ולמצוא את
המסלול הנכון בתוך המבוך.
פתרו את המבוך!

חידת פולקע :אני שם של ֵאזור בארץ ,שבוע שלם מטלטלים אותי
ובסוף גם יחבטו אותי בקרקע! מי אני?

meirkids.co.il
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עמודי צביעה ִ -צ ְבעּו לַ ֲהנָ ַא ְת ֶכם!
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ה • שופטים • כי-תצא • כי-תבוא • נצבים • וילך • האזינו • וזאת-הברכה | | |

קראת שמחת תורה

ל

כם מוסתרים השמות
שונים )...שבתו
אן? לפניכם  5סיפורים שונים (וקצת מ 5-פרשיות שחסרות.
מה יש כ
וץ מ
חסרה מכל חומש).
של כל הפרשות שבתורה ,חהחסרות (פרשה אחת
גלות את  5הפרשיות
מחומשי התורה ,חוץ
משימה שלכם :ל
ים השמות של כל הפרשות של אחד דר האותיות ,במילה
ה
בכל סיפור מוסתר
בדרך כלל בשינוי ס
איך זה עובד?
הפרשיות מופיעות
מוח" = חומשים).
כל חומש).
(ב
וכות (לדוגמה" :שים
מפרשה אחת שחסרה או בשתי מילים סמ
אחר כך תצטרכו ל
אחת שלמה
מש שייך כל סיפור.
בכל חומש .קדימה!
כם לזהות לאיזה חו
איזו פרשה חסרה
בשלב ראשון עלי
המוסתרות ,ולמצוא
שמות הפרשות

גלות בכל סיפור את

 1כא
שר אורי נכנס הבית
את ריח הגז מהכיריים.ה ,הוא ישר הריח
טוב" ,ציין לעצמו ומי "יש לי חוש ריח
ודלתות כדי שהריחות הר לפתוח חלונות
לבדוק את ברז הגז .מר יצאו .אחר כך רץ
מהשיש ,אך הוא היה וב חיפזון נפל סיר
הרצפה .הוא מיהר לה ריק ולא לכלך את
אך
תקשר לחברת הגז,
זה בטעות הקיש מס
לא
פר שגוי ולא ענו לו.
מ
צא
חן בעיניו וכ
להתעסק בזה ,אבל הוא בר לא היה לו כוח
י
דע
ש
ישוב
אם הוא לא
ויתקשר ,הדליפה
חייו .הוא קמץ אגרופיו עלולה לסכן את
וחייג שוב.

2

ברד .אבל
שיורד בם
הרבה ימים
מעילים"
אין
ד" .תקחו
ר
ם י
הוא חשש
באותו יו בנות שלו.
ל
ד הרחוב.
הוא אמר חפן במור
הגשם יס
אותן אבל
ש
הוא מסיע
לל
פקידו הוא
בדרך כ ממהר .בת
קשר לפני
היום הוא
ל שלו הת
ר ,והמפעי
תוך שעה',
חוק
בל משימה
ק
ש תחקיר
 5דקות ' :ה סימן שי
ש .זה הי
לחץ הזה,
לח
ונא את ה
ף .הוא ש
ת בעבודה
דחו
ת ,הדרישו
עשו
מה עליהם
אבל מה ל חת שפורס
בה א
פעול חזק.
עלו .כת דה אותם ל
בעיתון עוד

בהעלותך • שלח • קורח • חוקת • בלק • פינחס • מטות • מסעי || דברים • ואתחנן • עקב • רא

18

חידת השנה

בראשית • נֹח • לך-לך •

3

אייל הוא איש של טבע .הוא מתעניין בכל מה שקורה סביבו :חי צומח ,שמים ,ארץ ,ים .פשוט אוהב
טבע .פעם היה באזור מדברי ,שם זיהה בקע עמוק בקרקע .בפנים הוא ראה מין צב מיוחד .למעשה היו
כמה שם כאלה והוא חשש שהם ילכו ויעלמו ,אך הוא היה עייף וישב לנוח .הוא הוציא אוזניה וטלפון
מכיסו והתקשר לברר מתי אחיותיו יגיעו לאסוף אותו" .אנחנו כאן!" ,הפתיע אותו קול מאחור" ,תבוא
כי כבר מאוחר ,עד מתי אתה נח!"" .ואתן לא יכולות להתחשב בי? אני עייף וגם נפלתי וכואבת לי יד
ימין והברך הזאת" ,אמר אייל והצביע על ברכו השמאלית.
4
יקראו לו .המתח
חיים לא ידע מתי ול ידעו שהמלחמה
באוויר היה קשה ,והכ ידי צו  .8הוא היה
בפתח .צפוי גיוס עללו מחשבות בראשו:
חובש צבאי וכבר ע מי ינשים במלחמה
את מי יחבוש ואת הקודם היתה לי
הקרובה' .במבצע חיילים רבים' .הוא
עבודה רבה ,עזרתי לשים שנפלו .לפתע
נזכר גם בכמה קדו מחשבתו" .עליך
הטלפון קוטע את המפקד' .אוי ,לא
להתייצב!" ,אומר לו ממש בצום' .צום
הספקתי לאכול! אניהוא ידע .בכל זאת
רע למצבים כאלה ,חיכה לו חברו יוסף
הוא יצא לבסיס ,שם"אחי ,מותר לאכול
עם חבילת רוגלך:
כאן" ,אמר בחיוך.

5

כבר בהתחלה
כשהבוס בא הוא כמעט ויתר .כבר אז
למשימה ה אל הצוות ואמר" :הרתמו
יהיה קל .היוקשה!" ,הוא ידע שזה לא
הוא ניסה ל עובדים שעזבו מיד ,אבל
מותש והוא המשיך .כעת הוא כבר
שרגע אחרי החליט לעזוב .הוא ידע
של הבוס ,ה שהוא ידפוק בדלת חדרו
אבל הוא הרגוא יפוטר .זה לא היה קל,
היקרה ,שת יע את עצמו" :אין כאשתי
כשנכנס הבידע לנחם אותי בצערי".
את מעילו ו תה לקח כוס מים ,פשט
לאשתו בלח ישב" .פיטרו אותי" ,אמר
ש.

ִ
בשלח • יתרו • משפטים • תרומה • תצווה •
כי-תשא • ויקהל • פקודי || ויקרא •

• וירא • חיי-שרה • תולדות • ויצא • וישלח • וישב • מקץ • ויגש • ויחי || שמות • וארא • ּבֹא •
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צו • שמיני • תזריע • מצורע • אחרי-מות • קדושים • אמור • בהר • בחוקותי || במדבר • נשוא

יתי אֹותֹו ַּבּגָ ן!
יֹונָ ָתןֵ :הי ִהּנֵ ה ַה ִּקּׁשּוט ֶׁשּלִ י! ָע ִׂש ִ

נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

ּׁשּוטים ַהּיָ ִפיםֵ .א ֶיזה ֵּכיף ֶׁש ַחג
ֶּבנִ יַ :מ ָּמׁש ֵּכיף לָ ֶׁש ֶבת ַּב ֻּס ָּכה ִעם ָּכל ַה ִּק ִ
יע!
ַה ֻּסּכֹות ִהּגִ ַ

בני

ּדּוע ְמ ַק ְּׁש ִטים ָּכל ָּכְך יָ ֶפה ֶאת ַה ֻּס ָּכה? לָ ָּמה ֶאת
יֹוד ִעים ַמ ַ
נַ ֲע ָמהַ :א ֶּתם ְ
ַה ַּביִ ת ֹלא ְמ ַק ְּׁש ִטים ָּכ ָכה?
ַט ְליָ הֲ :אנַ ְחנּו לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ָּצ ִריְך ֶׁש ַה ֻּס ָּכה ִּת ְהיֶ ה יָ ָפה ִּכי זֹו ִמ ְצוָ ה! ַה ִּמ ְצוָ ה
יכה לִ ְהיֹות יָ ָפה.
ְצ ִר ָ
אֹומ ִרים ֶׁש ָּכל
ּתֹורה ָּכתּוב ֶ"זה ֵא-לִ י וְ ַאנְ וֵ הּו" ,וְ ָח ָז"ל ְ
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון ְמאֹד! ַּב ָ
יצית וְ גַ ם לּולָ ב
ָּד ָבר ֶׁשל ִמ ְצוָ ה ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות אֹותֹו יָ ֶפה וְ נָ ֶאהּ .גַ ם ַטּלִ ית וְ ִצ ִ
ּומ ֻה ָּדר.
עֹוׂשים יָ ֶפה ְ
וְ ֻס ָּכהֶ ,את ַהּכֹל ִ

ּומ ְת ַא ְּמ ִצים
יׁשי ִמ ְצוָ הִ ,
נַ ֲע ָמה :נָ כֹוןּ ,גַ ם ַה ֻּס ָּכה וְ גַ ם ָה ֶא ְתרֹוג ֵהם ַּת ְׁש ִמ ֵ
ּומ ֻה ָּד ִרים.
יֹותר ֶּכ ֶסף ְּכ ֵדי ֶׁשּיִ ְהיּו יָ ִפים ְ
יאים ֵ
מֹוצ ִ
וַ ֲא ִפּלּו ִ

טליה

דּוכן ְמ ִכ ַירת ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ ים! נִ ְר ֶאה לִ י
ֶּבנִ יַּ :כ ָּמה ְז ַמן ָע ַמ ְדנּו ִעם ַא ָּבא ְּב ַ
ֶׁש ַא ָּבא ִח ֵּפׂש ֶאת ָה ֶא ְתרֹוג ֲה ִכי יָ ֶפה ֶׁשּיֵ ׁש ָּבעֹולָ ם...

ימ ֶק'ה ִק ֵּבל
יֹונָ ָתןֵ :א ֶיזה ֵּכיף! ּגַ ם לִ י ַא ָּבא ָקנָ ה לּולָ ב וְ ֶא ְתרֹוג .וְ גַ ם ַחּיִ ְ
ַא ְר ַּב ַעת ַה ִּמינִ יםֲ .א ָבל ֶׁשל ֻּב ָּבה...

הפעם יושבים נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה סביב השולחן בסוכה,
לכבוד חג הסוכות .הצטרפו אליהם!
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