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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת כי תבוא תשע"ז

ּכּורים
ִמ ְצוַ ת ַה ִּב ִ
יְ לָ ִדים יְ ָק ִרים,
אֹותנּו
ָ
בּוע ְמלַ ֶּמ ֶדת
ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ּכּוריםַ .מ ִהי ִמ ְצוַ ת
ַעל ִמ ְצוַ ת ַה ִּב ִ
ּכורים? ִמי ֶׁשיֶ ׁש לֹו ֵּפרֹות
ַה ִּב ִ
ִמ ִּׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ יםָ ,צ ִריְך לִ ְׁשמֹור
ֶאת ַה ְּפ ִרי ָה ִראׁשֹון ֶׁשּגָ ֵדל לֹו ִמּכָ ל
ִמיןּ ,ולְ ַה ֲעלֹות אֹותֹו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
לַ ּכ ֲֹהנִ ים.
ּדּוע ה'
יֹוד ִעים ַמ ַ
יְ לָ ִדים ,אּולַ י ַא ֶּתם ְ
ר ֶֹוצה ֶׁשּנָ ִביא ֶאת ַה ְּפ ִרי ָה ִראׁשֹון
ּדּוע ֵאינֶ ּנּו יְ כֹולִ ים
לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש? ַמ ַ
לֶ ֱאכֹול ֶאת ּכָ ל ַה ֵּפרֹות ְּב ַע ְצ ֵמנּו?
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ר ֶֹוצה ֶׁשּנִ זְ ּכֹור
נֹותן לָ נּו ֶאת ַהּכ ַֹח
וַ ּנֵ ַדע ֶׁשהּוא ֵ
וְ ֶאת ַהיְ כֹלֶ ת לְ גַ ֵּדל ֶאת ַה ֵּפרֹות

יחִ .אם ֲאנַ ְחנּו נֹאכַ ל
ּולְ ַה ְצלִ ַ
ֶאת ּכָ ל ַה ֵּפרֹות ְּב ַע ְצ ֵמנּו,
ֲאנַ ְחנּו ֲעלּולִ ים לִ ְׁשּכ ַֹח ִמי נָ ַתן
יח.
ּומי ָעזַ ר לָ נּו לְ ַה ְצלִ ַ
אֹותם ִ
לָ נּו ָ
לָ כֵ ן ה' ְמ ַב ֵּקׁש ֶׁשּנָ ִביא ֶאת ַה ְּפ ִרי
ָה ִראׁשֹון לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ כָ כָ ה ּכֻ ּלָ נּו
ּנֹותן
נִ זְ ּכֹר ָּת ִמיד ֶׁשה' הּוא זֶ ה ֶׁש ֵ
לָ נּו ַהּכֹל.
ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹוד ִמּכָ אן
ּגַ ם לִ ְד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
עֹוׂשיםֶׁ ,ש ֲאנַ ְחנּו ָּת ִמיד ְצ ִריכִ ים
ִ
ּנֹותן לָ נּו ּכ ַֹח
לִ זְ ּכֹר ֶׁשה' הּוא ַה ֵ
יח ַּבּכֹל!
לְ ַה ְצלִ ַ
ּומב ָֹרְך!
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום ְ
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ַה ִס

יּפּור

"ׁשלֹום ֲעלֵ ֶיכם" לְ רֹאׁש ָה ִעיר?
ּדּוע ֻהזְ ַמן ְמנַ ֵהל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ָ
ַמ ַ
ּובכָ ל
יהְ ,
תֹוׁש ֶב ָ
ִע ְיריַ ת ַר ְמלֶ ה ִמ ְת ַח ֶּׁש ֶבת ְמאֹד ְּב ָ
עֹוב ֵדי
יבה ָה ִע ְיריָ ה ֶאת ְ
מֹוׁש ָ
ָׁשנָ ה ְּב ַמ ֲהלַ ְך ַה ַּקיִ ץ ִ
ַמ ְחלֶ ֶקת ִחּנּוְך לַ ֲחׁשֹוב ֵאיְך נִ ָּתן לְ הֹוזִ יל ֶאת
"אגְ ַרת ִחּנּוְך".
הֹורים ְּב ַ
ְּד ֵמי ַה ִה ְׁש ַּת ְּתפּות ֶׁשל ַה ִ
"ׁשלֹום ֲעלֵ יכֶ ם"ַ ,מר ֶעזְ ָרא,
לִ ְמנַ ֵהל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ָ
עּותית
ָעלָ ה ַר ְעיֹון ָח ָדׁש ֶׁש ֵה ִביא לְ הֹוזָ לָ ה ַמ ְׁש ָמ ִ
ֶׁשל ָה ַאגְ ָרה.
ּמּודים תשע"ו זִ ֵּמן לְ ַח ְדרֹו
ּכְ ָבר ִּב ְת ִחּלַ ת ְׁשנַ ת ַהּלִ ִ
ֶאת ְמ ַחּנְ כֵ י ַהּכִ ּתֹות ,וְ ִס ֵּפר לָ ֶהם ֶׁש ַה ָּׁשנָ ה הּוא
ְמ ַב ֵּקׁש ֶאת ֶעזְ ָר ָתם לְ ַק ֵּדם ַר ְעיֹוןֶׁ ,שּלְ ִפיו יֵ ֵרד
עּותי ּג ַֹבּה ַאגְ ַרת ַה ִחּנּוְך.
ְּבא ֶֹפן ַמ ְׁש ָמ ִ
ַמהּו ָה ַר ְעיֹון ֶׁש ָעלָ ה ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל ַה ְמנַ ֵהל ֶעזְ ָרא?
ּובכֵ ן ,הּוא ּגִ ּלָ ה ֶׁש ִאם יִ ְת ַא ְּמצּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים
ְ
ּבּוקי ְּפלַ ְס ִטיק
ִמּכִ ּתֹות ד'–ו' לֶ ֱאסֹוף ַּב ְק ֵ
לְ ִמ ְחזּור ,יַ ּגִ ַיע ׁשֹוִ י ַה ַּמ ֲאגָ ר לִ כְ ֵדי ַמ ֲחצִ ית ָה ַאגְ ָרה.
ַה ְמ ַחּנְ כִ ים ִה ְתלַ ֲהבּו ֵמ ָה ַר ְעיֹוןֵּ ,ב ְרכּו ֶאת ַה ְּמנַ ֵהל
ּוב ֲחרּו ַּב ָּמקֹום ְּבוַ ֲע ָדה ֶׁש ָּתכִ ין ָּתכְ נִ ית
ַעל ַהּיָ זְ ָמה ָ
זֹורים,
ְמ ֻס ֶּד ֶרת לְ כָ ל ַה ְּפ ִעּלּותֲ :חלֻ ַּקת ָה ִעיר לְ ֵא ִ
לּוח זְ ַמּנִ ים לְ כָ ל
ִׁשּבּוץ ּכָ ל ִׁשכְ ָבה ְּב ֵאזֹורְ ,ק ִב ַיעת ַ

ּכִ ָּתהֲ ,ה ָׂשגַ ת ֵמיכָ לִ ים לְ ִאּסּוף ַה ֵּמיכָ לִ ים וָ עֹוד.
לַ ִּמ ְבצָ ע ָּב ֲחרּו לִ ְקרֹא ַּב ֵּׁשםּ" :כָ ל ֵמיכַ ל יָ כֹול".
בּוע ִּבלְ ַבד לְ ַא ַחר ְּת ִחּלַ ת
יבה ִה ְת ַקּיְ ָמה ָׁש ַ
ַהיְ ִׁש ָ
ּמּודיםַ .ה ְמנַ ֵהל ִהּצִ ַיע לְ נַ ּצֵ ל ֶאת
ְׁשנַ ת ַהּלִ ִ
קּופה זֹו
ימה זֹוּ ,כִ י ִּב ְת ָ
קּופת ַחּגֵ י ִּת ְׁש ֵרי לִ ְמ ִׂש ָ
ְּת ַ
ַה ַּתלְ ִמ ִידים ְּב ֻח ְפ ָׁשה ּוצְ ִריכַ ת ַהּצִ ּבּור ַמ ְׁש ָקאֹות
ּגְ דֹולָ הּ ,כָ ְך ֶׁשּנִ ָּתן לֶ ֱאגֹור ּכָ מּויֹות ּגְ דֹולֹות ֶׁשל
ּבּוקי ְׁש ִתּיָ ה ִמ ְּפלַ ְס ִטיק.
ַּב ְק ֵ
ַא ַחד ַה ְמ ַחּנְ כִ ים ָהיָ ה ֻמ ְפ ָקד ַעל ַמ ֲע ָקב
ּצּוע ַהּתֹוכְ נִ ית .לְ ַה ְפ ָּת ָעתֹו ּולְ ַה ְפ ָּת ַעת
ַא ַחר ִּב ַ
ּכֻ ּלָ ם ָהיְ ָתה ַהצְ לָ ָחה ּגְ דֹולָ ה ָּב ִאּסּוף ְּב ֶמ ֶׁשְך
ַה ַחּגִ ים וְ ִה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ְּׁשלִ יׁש ֵמ ַהּכָ מּות ַהּנִ ְד ֶר ֶׁשת
ּכְ ָבר נֶ ֱא ַסף!
ּוב ַסְך ַהּכֹל
ַה ְּפ ִעּלּות נִ ְמ ְׁשכָ ה ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה ְ
יֹותרָ .ה ַר ְעיֹון ֶׁשל ַה ְמנַ ֵהל
ָהיָ ה ִאּסּוף ַמ ְר ִׁשים ְּב ֵ
יח ְמאֹדַ .מ ֲאגְ ֵרי ַה ֵּמיכָ לִ ים נִ ְמּכְ רּו
ֶעזְ ָרא ִהצְ לִ ַ
יאה לְ הֹוזָ לָ ה ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ָאחּוז
מּור ָתם ָאכֵ ן ֵה ִב ָ
ּות ָ
ְ
ֶׁשל ְמ ִחיר ָה ַאגְ ָרה!
> > >
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ְּפ ִק ֵידי ַמ ֲחלֶ ֶקת ַה ִחּנּוְך ָּב ִע ְיריָ ה ָהיּו ֻמ ְפ ָּת ִעים
ְמאֹדֵ .הם ָא ְמנָ ם ָׁש ְמעּו ַעל ָה ַר ְעיֹון ַאְך ֹלא צִ ּפּו
לְ ַהצְ לָ ָחה ּכֹה ּגְ דֹולָ הַ .עד ְמ ֵה ָרה ִהּגִ ַיע ַה ִּסּפּור
לְ רֹאׁש ָה ִעיר .הּוא ָר ָאה ַּבּיָ זְ ָמה
יֹותר
ַה ְּברּוכָ ה ַר ְעיֹון ּגָ דֹול וְ עֹוד ֵ
ְּב ַהצְ לָ ָח ָתּה .הּוא ִהזְ ִמין ֶאת
"ׁשלֹום
ָ
ְמנַ ֵהל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר
ֲעלֵ יכֶ ם" לְ ִמ ְׂש ָרדֹו לְ ָב ְרכֹו,
וְ ֶה ְחלִ יט לָ ֵתת ִּפ ְרסּום ּגָ דֹול
ְּב ַר ֲח ֵבי ָה ִעיר .הּוא ִּב ֵּקׁש ִמ ְמנַ ֵהל
ַמ ְחלֶ ֶקת ַה ִחּנּוְך לְ זַ ֵּמן לְ ִמ ְׂש ָרדֹו
בּועיִ ם ֶאת ּכָ ל ְמנַ ֲהלֵ י
ְּבעֹוד ְׁש ַ
ָּב ֵּתי ַה ֵּס ֶפר.
יׁשה זֹו ִה ְתוַ ְּדעּו ּכֻ ּלָ ם לְ ִפ ְר ֵטי
ִּב ְפּגִ ָ
ּוב ְרכּו ֶאת ַה ְמנַ ֵהל וְ ֶאת
ַה ִּמ ְבצָ ע ֵ
ּמֹורים ֶׁשל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר.
צֶ וֶ ת ַה ִ
רֹאׁש ָה ִעיר ֶה ְחלִ יט לָ ֵתת ְּפ ַרס ּגָ דֹול לַ ְמנַ ֵהל
ּמֹורים ַעל
ּולְ ֵבית ִס ְפרֹו – יֹום ּכֵ יף לַ ַּתלְ ִמ ִידים וְ לַ ִ
ֶח ְׁשּבֹון ָה ִע ְיריָ ה.

"ׁשלֹום ֲעלֵ יכֶ ם"ַ ,מר ֶעזְ ָרא,
ְמנַ ֵהל ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ָ
ּמֹורים
יׁשהּ ,כִ ּנֵ ס ֶאת צֶ וֶ ת ַה ִ
ָחזַ ר נִ ְרּגָ ׁש ֵמ ַה ְּפגִ ָ
וְ ַא ַחר ּכָ ְך ֶאת ּכָ ל ַה ַּתלְ ִמ ִידים
וְ ִס ֵּפר לָ ֶהם ַעל זְ כִ ּיָ ָתם ִּב ְפ ַרס
רֹאׁש ָה ִעיר.
הֹוד ָעה
לְ ָמ ֳח ַרתָׁ ,שלַ ח ַה ְמנַ ֵהל ָ
הֹורים ֶׁש ִּבזְ כּות ִמ ְבצַ ע
לְ כָ ל ָה ִ
"ּכָ ל ֵמיכַ ל יָ כֹול" נֶ ֱא ְס ָפה ּכַ ּמּות
ּומ ִחיר
ּגְ דֹולָ ה ְמאֹד ֶׁשל ֵמיכָ לִ ים ְ
ָה ָאגְ ָרה יָ ַרד ַּב ֲח ִמ ִּׁשים ָאחּוז.
הֹורים ָהיּו נִ ְרּגָ ִׁשים לְ ַק ֵּבל
ַה ִ
ּופנּו לְ וַ ַעד
ׂשֹורה ּגְ דֹולָ ה זֹו ָ
ְּב ָ
הֹוריםְּ ,ב ַב ָּק ָׁשה לִ ְקנֹות ַמ ָּתנָ ה
ַה ִ
נּועה לַ ְמנַ ֵהל ַה ָּדגּול ֶׁש ְּב ָחכְ ָמתֹו
צְ ָ
ּובטּוב לִ ּבֹו ֵה ִביא לְ ִח ָּסכֹון ּכַ ְס ִּפי ּכֹה ּגָ דֹול ,וְ גַ ם
ְ
יהם לְ ֵע ֶרְך ָחׁשּוב זֶ ה ֶׁשל נְ ִתינַ ת ִּדין
לְ ִחּנּוְך יַ לְ ֵד ֶ
הֹורים.
ּוׁש ִמ ָירה ַעל ֱאמּון מּול ַה ִ
וְ ֶח ְׁשּבֹון ְ
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל

על-פי משלי המגיד מדובנא

ַרטֹוב ְּומ ֻלכְ ָלְך ּכֻ ּלֹוִ .ה ְת ָּב ֵרר ֶׁשהּוא ִה ְׁשּת ֵֹובב
ּׁשֹובב
ֶּבנִ י ַה ָ
ּכְ ֶה ְר ְּגלֹו ,וְתֹוְך ּכְ ֵדי ִמ ְׂש ָחק ִה ְתּפ ֵֹוצץ ְּב ָטעּות
ָה ָרב ְּב ַצ ְל ֵאל הּוא ַרב ָחׁשּוב ֻּומּכַ רֲ .אנָ ִׁשים
ַר ִּבים ָּב ִאים ְל ִה ֵּוָעץ ִעּמֹו ִוְל ְׁשמ ַֹע ֶאת ְּפ ִסק ָֹותיו ִצּנֹור ַמיִ ם ַּב ִּגּנָ הֶּ ,ובנִ י נִ ְר ַטב ּכֻ ּלֹוַ ,וְאף נָ ַפל ַעל
ּוׁשמֹו ֶּבנִ יֶּ .בנִ י הּוא ַהּבֹוץ וְ ִה ְת ַלכְ ֵלְך.
ַּב ֲה ָלכָ הָ .ל ַרב ְּב ַצ ְל ֵאל יֵ ׁש ֶּבן ְ
יֶ ֶלד ִּפ ֵּק ַח ָוְחכָ םַ ,אְך ּכְ ג ֶֹדל ִּפ ְקחּותֹו ּכָ ְך
ְּב ֶד ֶרְך ּכְ ָלל ָה ָרב ֵה ִעיר ְל ֶבנִ י ַעל
נֹוהג ְל ִה ְׁש ַּת ְע ֵׁש ַע
ּג ֶֹדל ׁש ְֹובבּותֹו .הּוא ֵ
ַמ ֲע ָׂשיוַ ,אְך ּכָ ֵעת נִ ְמנָ ע ִמ ְּלהֹוכִ ַיח
ְּול ִה ְׁשּת ֵֹובב ֶּב ָח ֵצר ַּוב ִּגּנָ ה וְֹלא ַא ַחת
ּיֹוׁש ִבים ַּבּכִ ּנּוס.
אֹותֹו ִּב ְפנֵ י ַה ְ
ּתֹוצאֹות ֹלא נְ ִעימֹות ְל ַמ ֲע ָׂשיו...
ָהיּו ָ
ָה ָרב ָקם ָוְל ַקח ֶאת ְּבנֵ י ַה ַּביְ ָתה
ַה ִּסּפּור ֶׁש ָּלנּו ָק ָרהּ ,כְ ֶׁש ָה ָרב ְּב ַצ ְל ֵאל
ִּבזְ ִריזּות ָוְד ַאג לֹו ִל ְב ָג ִדים נְ ִקּיִ ים.
יָ ַׁשב ְּבכִ ּנּוס ְמיֻ ָחד ִעם ַר ָּבנִ ים ִוְעם
ַע ְס ָקנֵ י ִצּבּורַ .הּכִ ּנּוס נֶ ֱע ַרְך ְּב ָק ֵצה
ַּבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַהּכִ ּנּוסׁ ,שּוב יָ ַׁשב
ְמ ֻר ַחק ֶׁשל ַה ְּׁשכּונָ ה ,וְנִ ְמ ַׁשְך ּכַ ָּמה
ָה ָרב ִעם ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ֲחׁש ִּוביםֶּ .בנִ י
יָ ִמיםְּ .בכָ ל יֹום יָ ְׁשבּו ָה ַר ָּבנִ ים
ֶׁש ְּק ַצת ָׁשכַ ח ֶאת ַמה ֶׁש ָּק ָרה
ּנּוסים ְּב ֶמ ֶׁשְך
ָוְה ַע ְס ָקנִ ים ְּבא ַּולם ַהּכִ ִ
ְל ִה ְׁשּת ֵֹובב
ִה ְמ ִׁשיְך
ֶא ְתמֹול,
ּכַ ָמה ָׁשעֹות.
צּורה ֹלא ַא ְח ָר ִאית.
ְּול ַׂש ֵחק ְּב ָ
ֶּבנִ י ָהיָ ה ְּב ֻח ְפ ָׁשהָ ,וְה ָרב ָל ַקח אֹותֹו
ּתֹוצאֹות ְל ַמ ֲע ָׂשיו:
ַּגם ַה ַּפ ַעם ָהיּו ָ
ִעּמֹוֶּ .בנִ י ִׂש ֵחק ַּבחּוץְּ ,בעֹוד ָה ָרב ָּדן
ְּב ָג ָדיו נִ ְת ְּפסּו ְּבמֹוט ַּב ְרזֶ ל,
ִּב ְפנִ ים ַּבּס ִּוגּיֹות ַה ֲחׁשּובֹות .וְ ִהּנֵ ה,
ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹוןְּ ,בעֹוד ָה ָרב ֵ
יֹוׁשב ִעם ָה ֲאנָ ִׁשים וְנִ ְק ְרעּוֹ .לא ָהיָ ה זֶ ה ֶק ַרע ָק ָטןֶ ,א ָּלא ֶק ַרע ָארֹוְך
ה
יָ
ה
ָ
י
נִ
ּב
ֶ
ר.
ד
ֶ
ח
ֶ
ל
ַ
ַה ֲחׁש ִּובים ,נִ כְ נַ ס ְל ֶפ ַתע ֶּבנִ י
ֶׁשּנִ ְמ ַׁשְך ְלא ֶֹרְך ֻח ְל ָצתֹו ַוְגם ְּב ִמכְ נָ ָסיו.
> > >

> > >

"ּבנִ יַ ,אל ִּת ְד ַאג – ֲאנִ י
ַה ַּפ ַעם ֶּבנִ י ִה ְת ַּבּיֵ שֹ ְּבי ֵֹותרֹ .לא זֹו ִּב ְל ַבד ֶׁש ָא ִביו וְֹלא ַא ֲח ָר ִאי"ִ ,ה ְצ ַט ֵער ֶּבנִ יֶ .
ְ
ְּב ַוַּדאי יִ כְ ַעס ָע ָליו ְמאֹד ַעל
ּתֹוצאֹות ַמ ֲע ָׂשיוַ ,א ְס ִּביר ָל ֶהם ֶׁשֹּלא ָהיָ ה זֶ ה ַמ ָּמׁש ְּב ַא ְׁש ָמ ְתָך,
וְׁש ַא ָּתה יֶ ֶלד ַא ֲח ָר ִאי ָוְחכָ ם".
ֶא ָּלא ַּגם ּכָ ל ָה ַר ָּבנִ ים ַוְאנְ ֵׁשי ַה ִּצּבּור יִ ְס ַּתּכְ לּו ֶ
ָע ָליו ַוְעל ְּב ָג ָדיו וְיַ ְח ְׁשבּו ַעד ּכַ ָּמה הּוא יֶ ֶלד ָרע.
ֶּבנִ י ָקםִ ,ח ֵּבק ֶאת ָא ִביו ָוְא ַמר "ּת ָֹודה ַא ָּבא ַעל
הּוא ֹלא ֵה ֵעז ַל ֲחזֹור ְל ָא ִביו ָּוב ַרח ֶאל ַהח ְֹר ָׁשה
ַהּכֹל".
חֹורי ֵעץ ָּגדֹול.
ַה ְּסמּוכָ הָׁ ,שם ִה ְס ַּת ֵתר ֵמ ֲא ֵ
• • •
ֵּבינְ ַתיִ םַ ,א ַחד ַהיְ ָל ִדים ַּב ְּׁשכּונָ ה ,נִ כְ נַ ס ַל ֲח ַדר ַה ַּפ ַעם יֵ ׁש ָלנּו ֶמ ֶסר ּכָ פּול:
ּנּוסים ִוְס ֵּפר ָל ַרב ְּב ַצ ְל ֵאל ַעל ַמה ֶׁש ָּק ָרה
ַהּכִ ִ
ִעם ְּבנֹו" .הּוא ָּב ַרח ֶאל ַהח ְֹר ָׁשהּ ,כִ י הּוא ָה ֶא ָחדֶׁ ,ש ָּת ִמיד ָע ֵלינּו ַל ֲחׁשֹוב ֵמרֹאׁש ַעל
ּתֹוצאֹות ַמ ֲע ֵׂשינּו" .סֹוף ַמ ֲע ֵׂשה ְּב ַמ ְח ָׁש ָבה
ְ
ִמ ְת ַּבּיֵ ׁש ְמאֹד"ָ ,א ַמר.
עֹוׂשים ַמ ֲע ִׂשים ְלֹלא ַמ ְח ָׁש ָבה
ְּת ִח ָּלה"ִ .אם ָאנּו ִ
ָה ָרב ְּב ַצ ְל ֵאל ֶׁש ָח ַרד ִל ְׁשלֹום ְּבנֹו ,יָ ָצא ִמּיַ ד ֶאל ּוזְ ִהירּותֲ ,אנַ ְחנּו ֲעל ִּולים ְל ַה ִּג ַיע ְל ַמ ָּצ ִבים
ַהח ְֹר ָׁשהַּ .גם ַעכְ ָׁשיו יָ ַדע ָה ָרב ֶׁש ֵאין זֶ ה ַהּזְ ָמן ֹלא נְ ִע ִימים.
ְלהֹוכִ ַיח ֶאת ֶּבנִ י ַעל ַמ ֲע ָׂשיו .הּוא נִ ַּגׁש ֵא ָליו ִּד ֵּבר
ַה ֶּמ ֶסר ַה ֵּׁשנִ י הּוא ַהּנִ ְמ ַׁשל ֶׁשל ַה ִּסּפּור ֶׁשל ֶּבנִ י.
ַעל ִלּבֹו ֶׁשּיָ בֹוא ִאּתֹו.
ּכֻ ָּלנּו ִל ְפ ָע ִמים ִמ ְתנַ ֲה ִגים ּכְ מֹו ֶּבנִ יִ .מ ְׁשּת ְֹוב ִבים
"א ָבל ַא ָּבאַ ,ה ְּב ָג ִדים ֵמ ֶא ְתמֹול ְמ ֻלכְ ָלכִ ים,
ֲ
וְעֹוׂשים ַמ ֲע ִׂשים ֹלא נְ כֹונִ יםֲ .א ָבל ה'ֶׁ ,שהּוא
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ִּב ְתׁש ָּובה ,ה' ְמ ַק ֵּבל א ָֹותנּו ְּב ַא ֲה ָבהֲ ,וַא ִפּלּו
ּדֹואג ָלנּו וְעֹוזֵ ר ָלנּו ֶׁשּנּוכַ ל ְל ַת ֵּקן ֶאת ַמ ֲע ֵׂשינּו
ֵ
"טֹובֲ ,א ָבל ַעכְ ָׁשיו ֶּב ַטח ּכָ ל ָה ַר ָּבנִ ים ֶׁש ִא ְּתָך
ַּבּכִ ּנּוס יִ ְל ֲעגּו ִלי וְיַ ְח ְׁשבּו ֶׁש ֲאנִ י ְס ָתם יֶ ֶלד ָרע וְֹלא נִ ְצ ָט ֵרְך ְל ִה ְת ַּבּיֵ ׁש ִּב ְפנֵ י ֲא ֵח ִרים.
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נֹוׂש ֵאי ַה ָּפ ָר ָׁשה
ַרּכֶ ֶבת ַה ָּפ ָר ָׁשה ַמ ִּס ָיעה ֶאת ְ
ֲא ָבל ַה ֶּס ֶדר ֶׁשּלָ ֶהם ִה ְת ַּבלְ ֵּבל!
ַעּיְ נּו ַּב ָּפ ָר ָׁשה וְ ַס ְּדרּו ֶאת ַה ְּקרֹונֹות!

ַרּכֶ ֶבת ַה ָּפ ָר ָׁשה
ַמ ֲע ַמד ַה ְּב ָרכָ ה וְ ַה ְּקלָ לָ ה

ָׂשכָ ר

ְּב ַהר ּגְ ִרּזִ ים וְ ַהר ֵע ָיבל

ִאם ִּת ְׁש ְמעּו ְּבקֹול ה'

2

1

ּתֹוכְ ָחה

ּכּורים
ִמ ְצוַ ת ַה ִּב ִ

ִסּכּום

ִאם ֹלא יִ ְׁש ְמעּו ְּבקֹול ה'

ִמ ִּׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים

ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ַּב ִּמ ְד ָּבר

3

4

5

ּתֹורה
יבת ַה ָ
ִמ ְצוַ ת ּכְ ִת ַ

ִּבעּור ַמ ֲע ְׂשרֹות

יסה לָ ָא ֶרץ
ַעל ֲא ָבנִ ים ַּבּכְ נִ ָ

ַּב ָּׁשנָ ה ָה ְר ִב ִיעית וְ ַה ְּׁש ִב ִיעית

7

6
6

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1מאלו פירות מביאים ביכורים?
 .2באלו

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

שנים יש לקיים "ביעור מעשרות"?
צטוו בני ישראל לכתוב את התורה?

 .3על מה ה

 .4איפה עמדו

הלוויים במעמד הברכה והקללה?
יטוי "מכה רעהו בסתר" ,לפי רש"י?

 .5מה פירוש הב

שה שלא אכל לחם ארבעים שנה?

 .6על מי נאמר בפר

חידה
1
חידה
2

צמד מילים בפרשה (רביעי) ,שהוא מקביל לצמד מילים בפרשה שעברה
(שביעי) .אלא שאצלנו  -הוא ברבים ,ובפרשה שעברה  -ביחיד

אחת מהברכות שנאמרות ב"סימנים" בראש השנה,
מקורה בפרשת השבוע .מה היא?

meirkids.co.il
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מבוך הביכורים
מאיר חולם על היום בו יוכל להביא ביכורים לבית המקדש.
ִעזרו למאיר להגיע לבית המקדש עם סל הביכורים!

ּכּורים ְמ ִב ִיאים ִמ ִּׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים.
חידת פולקעֶ :את ַה ִּב ִ
ֵאיזֶ ה ִמין נִ ְמ ָצא ּגַ ם ְּב ִׁש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים וְ גַ ם ְּב ַא ְר ָּב ַעת ַה ִּמינִ ים?

meirkids.co.il
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למה דווקא אני?!
סיפור בהמשכים • פרק ג

הרגל התחילה לכאוב לי מאוד והתחלתי
להזיע מרוב חום" .יהודה ,אני מבקשת שתרגע
ותספר לנו מה קרה היום בבית הספר" .אמא
ניסתה להרגיע אותי ,אבל זה לא הצליח...
"מה קרה?!" ,התפרצתי שוב בצעקות:
"בטעות שכחתי את שיעורי הבית בתורה
בבית ,וסיפרתי את זה לידידיה בכיתה .ידידיה
המלשין הזה יצא החוצה מהכיתה ,ומיד אחר
כך חזר עם המורה .כשהתחיל השיעור המורה
פנה ישר אליי וביקש לשמוע מה עניתי על
השאלות .כמובן המחברת לא היתה אצלי,
והמורה התרגז עליי וכתב לי הערה להורים!"
"אחר כך כשחזרתי הביתה נפלתי על ומאז
אני כבר לא זוכר כלום ...אבא ,למה הכול קורה
רק לי?" ,שאלתי בכעס.
"יהודה ,את העניין עם ידידיה אתה צריך עוד
לבדוק .אני לא משוכנע שהוא האשם במה
שקרה עם המורה" אמר אבא" .אבל אותי
יותר מטרידה ההרגשה שלך ש'הכול קורה
דווקא לי' .משום מה אתה חוזר על כך שוב

תקציר :שמי יהודה יפתחי .היום הלכתי
בדרך מבית הספר ,נפלתי ,ו ...מצאתי
את עצמי בבית החולים כשרגלי שבורה
ומגובסת .מיד כשהתעוררתי נזכרתי במה
שקרה הבוקר בבית הספר עם ידידיה...

ושוב בזמן אחרון" .אבא נהיה רציני והשפיל
את מבטו.
שקעתי במחשבות .באמת אבא צודק.
לאחרונה אמרתי את המשפט הזה כבר כמה
פעמים .פעם אחת זה היה בחופש ,כשהיתה
הגרלת אופניים בשכונה .כל הילדים הגיעו
לגינה הגדולה וחיכו לשמוע איזה מספר ייצא
בהגרלה .את המספרים חילקו קודם לכן
במשך החופש.
הבעיה שלי היתה ששכחתי את המספר
בבית .כן ,הגעתי להגרלה הגדולה בלי המספר
שלי! גיליתי את זה בגינה ,ורצתי הביתה חזרה
למצוא את הכרטיס שלי .עד שחזרתי כבר
הסתיימה ההגרלה .האמת שלא הפסדתי
כלום ,כי המספר שלי בכלל לא זכה בהגרלה,
אבל בכל זאת התרגזתי וכעסתי מאוד.
נכנסתי הביתה וצעקתי בקולי קולות" :למה?
למה דווקא אני מפסיד תמיד? למה?"
ואז אבא הסתכל עלי במבט רציני כזה ,אבל
לא אמר לי כלום.
המשך יבוא

נהניתם מהעלון? ספרו לנו! Alon@meirkids.co.il
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ק'ה

חי

נתן
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ימ

סביב
השולחן

נע

מה

בּוע ַה ַּׁש ָּבת?
זֹוכ ִרים ַמ ִהי ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
נַ ֲע ָמהַׁ :ש ָּבת ָׁשלֹוםַ ,א ֶּתם ְ
ַט ְליָ הֶּ :ב ַטח! ָּפ ָר ַׁשת ִּכי ָּתבֹוא!
כֹורים! נַ ֲע ָמה ַא ְּת
יֹונָ ָתן :נָ כֹון! לָ ַמ ְדנּו ַּבּגָ ן ֶׁש ַה ָּפ ָר ָׁשה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ַה ְּב ִ
כֹורה!
ְּב ָ

בני

כֹוריםֲ ...א ָבל
ּכּורים"ֹ ,לא ַעל ַה ְּב ִ
"ה ִּב ִ
ֶּבנִ יַ :ה ָּפ ָר ָׁשה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ַ
ּדֹומהְ ,מ ַענְ יֵ ן לָ ָּמה...
ֶּב ֱא ֶמת ֶזה נִ ְׁש ָמע ֵּדי ֶ
כֹורים"ּ ,דֹומֹות
ּו"ב ִ
ּכּורים" ְ
"ּב ִ
צֹודק! ְׁש ֵּתי ַה ִּמּלִ ים ִ
נַ ֲע ָמהֶּ :בנִ יַ ,א ָּתה ֵ
ּדֹומיםַ .ה ְּבכֹורֹות ֵהם ַה ָּבנִ ים ֶׁשּנֹולְ דּו ִראׁשֹונִ ים
עֹוסקֹות ִּב ְד ָב ִרים ִ
וְ גַ ם ְ
ּכּורים ֵהם ַה ֵּפרֹות ֶׁשּגָ ְדלּו ִראׁשֹונִ ים לַ ַח ְקלָ אי!
יהם ,וְ ַה ִּב ִ
הֹור ֶ
לְ ֵ
ּכּורים?
ַט ְליָ הָ :מהָ ,אז ָצ ִריְך לְ ָה ִביא ֶאת ַה ְּבכֹור לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְּכמֹו ִּב ִ

טליה

נַ ֲע ָמהַ :ח ַח ַחֹ ,לא ַמ ָּמׁשֲ .א ָבל לִ ְפנֵ י ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לַ ,ה ְּבכֹורֹות ֵהם ֶׁש ָהיּו
ּדֹומה
ֶ
מּורים לַ ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ֹלא ַהּכ ֲֹהנִ ים .וְ ֶזה ֶּב ֱא ֶמת
ֲא ִ
יׁשים ֶאת ַה ֵּבן ָה ִראׁשֹון לַ ֲעבֹוד
ּכּוריםֲ .אנַ ְחנּו ְּכ ִאּלּו ַמ ְק ִּד ִ
לְ ִמ ְצוַ ת ַה ִּב ִ
ּכּורים לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
יאים ֶאת ַה ִּב ִ
לַ ה' ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשְּ ,כמֹו ֶׁש ְּמ ִב ִ
ּכּוריםֲ ,אנִ י הֹולֵ ְך לְ ָה ִביא לָ נּו
ּוב ִ
ֶּבנִ י :טֹובִ ,אם ְּכ ָבר ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ֵּפרֹות ִ
ַק ֲע ַרת ֲענָ ִבים ֵמ ַה ַּמ ְק ֵרר...
מּודים ְּב ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֵלוִ י.
ימ ֶק'ה ֵהם ֲח ִמ ָּׁשה ַא ִחים ֲח ִ
נַ ֲע ָמהֶּ ,בנִ יַ ,ט ְליָ ה ,יֹונָ ָתן וְ ַחּיִ ְ
נֹוׂשא
יבה ֶאת ֻּכ ָּלם ְס ִביִ ב ַה ֻּׁש ְל ָחן ,וְ ֵהם ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ֵ
מֹוׁש ָ
ִ
ִמ ֵּדי ַׁש ָּבת ֲא ַח ֵרי ַה ָּצ ֱה ַריִ ם נַ ֲע ָמה
ּלֹומר...
ימ ֶק'ה ַה ָּק ָטן ִל ְפ ָע ִמים יֵ ש ַמה ַ
בּוע .וַ ֲא ִפּלּו ְל ַחּיִ ְ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ

10

