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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ניצבים-וילך תשע"ז

ָׁשנָ ה ֲח ָד ָׁשה ַּב ֶּפ ַתח!
ַׁש ַּבת ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!
ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֹו ִהיא ַה ַּׁש ָּבת ָה ַא ֲחרֹונָ ה
יׁשי,
בּוע ְּבּיֹום ֲח ִמ ִ
ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה! ַה ָּׁש ַ
יָ חּול רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ,וְ ַת ְת ִחיל ַה ָּׁשנָ ה
ַה ֲח ָד ָׁשה.
ּפֹות ַחת ַּב ִּמּלִ ים
ַ
בּוע
ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
"א ֶּתם נִ ָּצ ִבים ַהּיֹום ּכֻ ּלְ כֶ ם",
ַ
וַ ֲחכָ ֵמינּו ָא ְמרּו ֶׁשּיֵ ׁש ָּבזֶ ה ֶר ֶמז
ּגַ ם לְ רֹאׁש ַה ָּׁשנָ הּ ,בֹו ּכָ ל ָהעֹולָ ם
עֹומד לַ ִּדין לִ ְפנֵ י ה' .יֵ ׁש לָ נּו עֹוד
ֵ
ִהזְ ַּד ְּמנּות לַ ֲחׁשֹוב ְק ָצת ַעל ּכָ ל
ַמה ֶּׁש ָע ִׂשינּו ַּב ָּׁשנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה,
ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּפר ַּב ְּד ָב ִרים ֶׁש ֲאנַ ְחנּו

אֹותם
ָ
יֹוד ִעים ֶׁשּלא ָע ִׂשינּו
ְ
ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך.
ְּברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ נּו נִ ְׁש ַמע
ּׁשֹופרְּ ,ב ֶעזְ ַרת
ֶאת ְּת ִק ַיעת ַה ָ
ּדֹומה לַ ִּמּלָ ה
"ׁשֹופר" ָ
ָ
ה'ַ .ה ִּמּלָ ה
ּׁשֹופר
ַה ָ
ּות ִק ַיעת
ְ
"לְ ַׁש ֵּפר",
ְמ ַר ֶּמזֶ ת לָ נּו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים
ַעכְ ָׁשיו לְ ַׁש ֵּפר ֶאת ַמ ֲע ֵׂשינּו,
וְ כָ כָ ה ה' יִ ְסלַ ח לָ נּו וְ יִ כְ ּתֹב ֶאת
ּכֻ ּלָ נּו ְּב ֵס ֶפר ַה ַחּיִ ים.
טֹובה לָ כֶ ם יְ לָ ִדים,
ָ
ָאז ָׁשנָ ה
הֹורים ֶׁשּלָ כֶ ם
וְ ִת ְמ ְסרּו ּגַ ם לַ ִ
תּוקה!
ּומ ָ
טֹובה ְ
ָׁשנָ ה ָ

לשנה טובה תיכתבו!

 6מעגל
השנה

תשבץ לקראת

 9ראש השנה
ערוץ מאיר

לילדים
לפניות ולפרסום:

Alon@meirkids.co.il

טל'073-2379816 :
פקס073-2379802 :
1

ַה ִס

יּפּור
השקר שהתגלה

מושון תמיד ידע להסתדר .מעולם לא השקיע בשום
דבר ,מעולם לא היה מוכן להתאמץ יותר מדי .אבל
להסתדר  -תמיד ידע .עוד כשהיה מושון תלמיד בבית
הספר ,השיג את ציוניו במרמה .הוא סיגל לעצמו
שיטות העתקה מתוחכמות ששום מורה לא הצליח
לגלותן .שיעורי הבית והעבודות שהיה צריך להגיש
– היו למעשה תערובת של דברים שנכתבו על ידי
חבריו .כדי שלא יזהו את ההעתקות שלו ,היה מקפיד
להעתיק מחברים שונים ,ולנסח מחדש.
מנהגיו המגונים המשיכו גם בהמשך חייו .בחטיבת
הביניים ובלימודיו בתיכון וגם לאחר מכן .הוא כל כך
היה שקוע בדרכו ,עד שלא העלה בדעתו לשנות אותה.
בצעירותו עוד העיזו להעיר לו על דרכו ,והוא היה עונה:
"אין שום משמעות לדרך בה משיגים דברים בחיים.
אני יכול להגיע לאותן התוצאות בלי להתאמץ – אז
למה לי להשקיע ולהזיע?".
והאמת – הוא הצליח .הוא התקדם בדרכו ובכל מה
ששלח את ידו .מושון התקבל ללימודים בכל מקום
שרצה ,למרות שידיעותיו לא היו עומדות בשום מבחן
קבלה .על ידי מזימותיו הצליח להסתיר את בערותו
מעיני מקבלי ההחלטות .כך חי את חייו בשקר ומרמה.
אבל כידוע ,סוף גנב לתלייה .וגם יומו של מושון הגיע.
זה קרה כאשר מושון היה עובד בכיר מאוד במחלקה

מסווגת וסודית של אחת מחברות הענק בארץ .מדובר
בחברה שעוסקת בטכנולוגיות מתקדמות ,ומשווקת
את מוצריה למערכת הביטחון .מכיוון שהיה צורך
להתאים את הטכנולוגיה למערכת הביטחון ,ממילא
היה חומר סודי ביותר בידי החברה ,שהתחייבה
מצידה לרמת אבטחה קפדנית ביותר.
מושון הצליח בשקריו להגיע עד לרמה אחת מתחת
לתפקיד המנכ"ל .היו עוד שני עובדים בדרגתו של
מושון .אף אחד מהם ,ואך לא מנכ"ל החברה – לא
ידע שמושון הגיע לתפקיד הבכיר רק על ידי תחבולות
ואחיזת עיניים ,ומבחינת ידיעותיו והרקע שלו לא היה
סיכוי שהיה מגיע לתפקיד הבכיר והחסוי הזה.
הזמן עבר ,והמנכ"ל החליט לעזוב את תפקידו
בחברה .כעת היה עליו למצוא מחליף לתפקידו .על
המנכ"ל היה לבחור מבין שלושת העובדים הבכירים
שמתחתיו .לצורך כך זימן אותם בנפרד לחדרו ,וחקר
אותם מכל צד אפשרי ,תוך כדי שהוא עומד גם על
ידיעותיו וכשרונותיו של המועמד ,וגם על אופיו .בידיו
של מנכ"ל החברה מופקד חומר כל כך רגיש ,שיכול
להיות תחת אחריותו של האדם הנאמן ביותר.
באופן רגיל מושון היה עובר גם את המכשול הזה .הוא
כבר היה אלוף ברמאות .אבל כאן הסיפור היה אחר.
> > >
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מנכ"ל החברה ,שהכיר באחריות הגדולה שמוטלת על
החברה שלו ,דאג למעקב נסתר אחר פעולותיהם של
עובדיו בדרך מתוחכמת :הוא בנה מערכת סבוכה של
"באגים" שהוכנסו על ידו למערכות המחשב האישיות
של כל עובד ,כאשר במחשב הראשי היה מעקב אחרי
הבאגים הללו .כאשר אחד העובדים נתקל בתקלה
באחת מהמערכות שבמחשבו ,מטבע
הדברים היה משתדל לפתור את
התקלה לפי ידיעותיו וכשרונותיו
בתחום .זו לא היתה אמורה להיות
בעיה למי שהגיע לעבוד בחברה הזו,
אבל בהחלט היה אמור להיות בעיה
למי שלא היה אמור להיות שם ...בדרך
זו ידע המנכ"ל שבבוא היום יוכל לבחון
את עובדיו דרך התמודדויותיהם עם
הבאגים.
כעת ,ברגע האמת ,פתח המנכ"ל את
הקבצים הסודיים שבמחשבו שתיעדו את הבאגים
ואת ההתמודדות של העובדים מולם .התוצאות של
הבדיקה הדהימו אותו :בעוד ששני העובדים האחרים
התמודדו די בקלות עם כל הבאגים האישיים
שהוכנסו להם ,בתיעוד של מושון נצפתה התופעה
הבאה :באגים שהיו מקבילים לבאגים שהיו לאחד
משני חבריו לעבודה – אכן תוקנו על ידו .אבל באגים

שהוכנסו רק למחשבו ,ולא היו דומים לשל חבריו –
נשארו קיימים ולא טופלו .הפלא היה שלעיתים היו
אלו תקלות קלות בלבד.
נורה אדומה נדלקה בראשו של המנכ"ל .הוא התחיל
לחשוש שמושון למעשה לקח מחבריו את הפתרונות,
אך לא ידע בעצמו לפתור שום
בעיה .המנכ"ל החל בבדיקה סמויה
אחר תקופת עבודתו של מושון
בחברה מהעבר עד היום .תוך זמן
קצר המסקנה שלו היתה ברורה:
מושון מעולם לא היה מתאים כלל
לתפקידו וברור שאין לו יותר מקום
בחברה .ויותר מכך  -מכיוון שכבר
היה מעורב במידע רגיש וחסוי של
מערכות הביטחון ,אין ברירה אלא
לערב את המשטרה.
מכאן העניינים התגלגלו כבר מעצמם ,וכיום הוא
מבלה את שנותיו בין כתלי בית הסוהר ,בעברות
חמורות של הונאה ,מרמה והפרת אמונים.
•
בראש השנה כולנו עומדים לדין לפני ה' .תמיד אנו
צריכים לזכור שבסופו של דבר גם הדברים הנסתרים
מתגלים .לכן עלינו לנהוג תמיד בדרך ישרה וטובה.
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל

על-פי משלי המגיד מדובנא

בּוע
ַה ָּת ִמים וְ ַה ָּצ ַ

ּוׁשים ְּב ִב ְג ֵּדי
ְל ֵאזֹור ּבֹו ָהיּו ֲא ִס ִירים ֶׁשּלא ָהיּו ְלב ִ
ֹוׁש ִׁשים ֶׁש ָּמא
ֲא ִס ִיריםַ ,וְגם ֹלא ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ֶׁשח ְ
ֵהם יִ ְב ְרחּוָּ .ברּוְך ִה ְת ַּפ ֵּלא ְמאֹד ַעל ּכָ ְך ,וְנַ ְפ ָּת ִלי
"אנָ ִׁשים ֵא ֶּלה ֵאינָ ם ַמ ָּמׁש ֲא ִס ִירים,
ִה ְס ִּביר לֹוֲ :
ֶא ָּלא ֵהם ַּב ֲע ֵלי חֹובֹות ֶׁשּלא ִׁש ְּלמּו ֶאת ח ָֹובם.
ּתֹוצ ָאה ֶׁשל ּכַ ּוָנַ ת
ָ
רֹב ַה ִּמ ְק ִרים ָה ֵא ֶּלה ֵאינָ ם
זָ דֹוןֶ ,א ָּלא ֵאּלּו ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּיָ ְרדּו ִמּנִ כְ ֵס ֶיהם ֵוְאינָ ם
יְ כ ִֹולים ְל ַׁש ֵּלם ֶאת ח ָֹובםָ .לכֵ ן ֵהם ָא ְמנָ ם ּכָ אן
ְּב ַמ ְע ָצרַ ,אְך ֵהם יְ ֻׁש ְח ְררּו ָּב ֶר ַגע ֶׁשּיִ ְת ָּב ֵרר ֶׁש ָאכֵ ן
ֵאין ְּב ֶא ְפ ָׁשר ָּותם ְל ַׁש ֵּלם .זֶ הּו ַה ִּמנְ ָהג ּכָ אן".

יֹום ֶא ָחד ִה ְת ָא ֵר ַח ָּברּוְך ֵא ֶצל נַ ְפ ָּת ִלי ,וְנַ ְפ ָּת ִלי
ִה ִּצ ַיע ַל ֲח ֵברֹו ֶׁשּיָ בֹוא ִעּמֹו ְל ִסּיּור ְּב ֵבית ַהּס ַֹהר,
"ּת ִמיד
בֹודתֹוָּ .ברּוְך ִה ְת ַל ֵהב ֵמ ָה ַר ְעיֹוןָ :
ְמקֹום ֲע ָ
ִענְ יֵ ן א ִֹותי א ַֹרח ַה ַחּיִ ים ְּב ֵבית ַהּכֶ ֶלאֶ .א ְׂש ַמח
ְמאֹד ָלבֹוא ִא ְּתָך!"

ְל ָמ ֳח ַרת ָּפנָ ה ָּברּוְך ָל ְרחֹוב ַהּיָ ְק ָר ִתי ָּב ֵאזֹור,
ִוְח ֵּפׂש ֶאת ִמ ְס ֶע ֶדת ַהּיָ ְק ָרה ַה ֲחׁש ָּובה ְּבי ֵֹותר.
הּוא נִ כְ נַ ס ַל ִּמ ְס ָע ָדה וְ ִהזְ ִמין ְס ֻע ָּדה ּכְ יַ ד ַה ֶּמ ֶלְך:
ּתֹוספֹותַ .ה ֶּמ ְל ַצר
ָ
ָׁשֹלׁש ָמנֹות ֲע ִׁשירֹותִ ,עם
יֹוׁשב ֶא ָחד ֵמ ֲע ִׁש ֵירי ָה ֵאזֹור,
ֶׁש ֵה ִבין ֶׁש ְּל ָפנָ יו ֵ
ִה ְתנַ ֵהג ֵא ָליו ְּבכָ בֹוד ַּוב ֲא ִצילּות.

נַ ְפ ָּת ִלי ָּוברּוְך ָהיּו ֲח ֵב ִרים ט ִֹובים .עֹוד ִמּיַ ְלּדּות
ּכְ ֶׁש ָּל ְמדּו יַ ַחד ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ,נִ ְק ְׁשרּו ְּב ִק ְׁש ֵרי
יְ ִדידּותַ .וְל ְמרֹות ֶׁש ְּד ָרכֵ ֶיהם נִ ְפ ְרדּו ְּב ֶמ ֶׁשְך
רּותם נִ ְמ ְׁשכָ ה ְלא ֶֹרְך ָׁשנִ ים ַרּבֹות.
ַה ַחּיִ ים – ֲח ֵב ָ
ָא ְמנָ םְּ ,בעֹוד ֶׁשּנַ ְפ ָּת ִלי ָהיָ ה ָא ָדם יָ ָׁשר וְ טֹוב,
וִיח
מּומי ֶׁשּנִ ָּסה ָּת ִמיד ְל ַה ְר ַ
ָּברּוְך ָהיָ ה ִאיׁש ַע ְר ִ
ּכַ ָּמה ֶׁשּי ֵֹותר ּכֶ ֶסףַּ ,גם ִאם ַה ְּד ָרכִ ים ֹלא ָהיּו ַמ ָּמׁש
ּכְ ֵׁשרֹותְּ .ובכָ ל זֹאת ֲח ֵבר ָּותם ָהיְ ָתה ֲא ִמ ִּתית
בֹודתֹו ֶׁשל
וְֹלא ֻה ְׁש ְּפ ָעה ֵמ ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבינֵ ֶיהםֲ .ע ָ
"מ ַענְ יֵ ן ְמאֹד"ִ ,ה ְמ ֵהם ָּברּוְךְּ ,וברֹאׁשֹו ּכְ ָבר
נַ ְפ ָּת ִלי ָהיְ ָתה ְּב ֵבית ַהּס ַֹהר ָה ֵערֹונִ י .הּוא ָהיָ ה ְ
סֹוהר ָא ִמין וְיָ ָׁשרִ .ה ְת ַּב ְּׁש ָלה ּתֹוכְ נִ ית.
ְמ ֻמּנֶ ה ַעל ָה ֲא ִס ִירים ,וְנֶ ְח ַׁשב ְל ֵ

ְּב ֵבית ַהּס ַֹהר ֵה ְר ָאה נַ ְפ ָּת ִלי ְל ָברּוְך ֶאת ַה ָּת ִאים
רּוחה ַה ְּד ֵׁשנָ הִ ,ה ִּג ַיע ַה ֶּמ ְל ַצר ִעם
ֶוְאת ָה ֲא ִס ִירים ְל ִפי ַה ַּד ְרּגֹות ַהּׁשֹונֹות ֶׁשל ְּבסֹוף ָה ֲא ָ
"ּב ַב ָּק ָׁשה ֲאדֹונִ י"ָ ,א ַמרָּ .ברּוְך ִה ְס ַּתּכֵ ל
ֻח ְמ ַרת ַמ ֲע ֵׂש ֶיהםִ .וְהּנֵ הּ ,תֹוְך ּכְ ֵדי ַה ִּסּיּור ִה ִּגיעּו ַה ֶח ְׁשּבֹוןְ .
> > >
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ָע ָליו ְּוב ַמ ָּבט ִמ ְתנַ ֵּצל ָא ַמר" :הֹוַ ,צר ִלי ֲאדֹונִ י,
ֲא ָבל ֶּב ֱא ֶמת ֵאין ִלי ּכֶ ֶסף ְל ַׁש ֵּלם ֶאת ּכָ ל ַה ְּסכּום
ַהּזֶ הֶּ .ב ֱא ֶמת ֵאינֶ ּנִ י ָא ֵׁשםְ ."...ל ִחּזּוק ְּד ָב ָריו ָה ַפְך
חּוצה ,וְ ֶה ְר ָאה ֶׁש ָאכֵ ן ֵאין לֹו
ָּברּוְך ֶאת ּכִ ָּסיו ָה ָ
ּכֶ ֶסף ּכְ ָללַ .ה ֶּמ ְל ַצר ֹלא ֵה ִבין
"מה ַהּכַ ּוָנָ ה?
ִוְה ְת ִחיל ְל ִה ְת ַר ֵּגזַ :
רּוחה ְׁש ֵל ָמה,
יָ ַׁש ְב ָּת ֶל ֱאכֹול ֲא ָ
ּכְ ֶׁש ֵאין ְלָך ַמה ְּל ַׁש ֵּלם? ַמה
אֹומ ֶרת?!"
ּזֹאת ֶ

"אדֹונִ י
ֹופטֲ .
יֹומיִ ם ָע ַמד ָּברּוְך מּול ׁש ֵ
ּכַ ֲעבֹור ַ
לֹומר ְל ַה ָּגנָ ְתָך?"ָּ ,פנָ ה
ַהּנִ ְת ָּבעַ ,מה ּיֵ ׁש ְלָך ַ
"אנִ י ֹלא ֵמ ִבין ָמה ר ִֹוצים
ּׁשֹופט ְל ָברּוְךֲ .
ַה ֵ
ּסֹוהר ַהּנֶ ֱא ָמן ְּב ֵבית
ִמ ֶּמּנִ י! ְּב ָאזְ נַ י ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ַה ֵ
ַהּס ַֹהרֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַׁש ֵּלם ֶאת
חֹוב ָֹותיו ִמּכֵ יוָן ֶׁש ֵאין לֹו ּכֶ ֶסף,
ְמ ֻׁש ְח ָרר ְל ֵביתֹו!".

ּׁשֹופט ָוְענָ ה ְל ָברּוְך:
ִחּיֵ ְך ַה ֵ
"אדֹונִ י ֶה ָח ִביבֶ ,אל ִּת ַּת ֵּמם.
ֲ
ּוִּכּוח ִה ִּגיעּו ַה ְמנַ ֵהל
ְל ֵׁש ַמע ַה ַ
ָּברּור ַה ָּד ָבר ֶׁש ָא ָדם ֶׁש ָּלוָה
אֹו
י,
דֹונִ
"א
ֲ
ים.
פ
ִ
נֹוס
וְ ע ְֹוב ִדים ָ
ּכֶ ֶסף ִּב ְת ִמימּות ִמּתֹוְך ַמ ְח ָׁש ָבה
,
ּת
ָ
ל
ְ
כַ
א
ָ
ּׁש
ֶ
ה
מ
ַ
ל
ע
ַ
ם
ּל
ֶׁש ַא ָּתה ְמ ַׁש ֵ
ֲא ִמ ִּתית ְל ַׁש ֵּלםֹ ,לא יֵ ָענֵ ׁש ִאם
ם
ּיֵ
א
ִ
ה!",
ר
ָ
ט
ָ
ׁש
ְ
מ
ִ
ין
מ
ִ
אֹו ֶׁש ֲאנִ י ַמזְ
יִ ְת ָּב ֵרר ְל ַבּסֹוף ֶׁשּיָ ַרד ִמּנְ כָ ָסיו
ְמנַ ֵהל ַה ִּמ ְס ָע ָדה.
ֵוְאין לֹו ַמה ְּל ַׁש ֵּלםֲ .א ָבל ִמי
ֶׁש ֶה ֱע ִרים וְ ִהכְ נִ יס ַע ְצמֹו ְלחֹוב,
"ּתזְ ִמין ִמ ְׁש ָט ָרה!"ָ ,ענָ ה ָּברּוְך
ַ
יֹוד ַע ֶׁשּלא יּוכַ ל ְל ַׁש ֵּלם –
ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
"ּב ֵבית ַהּס ַֹהר ּכָ אן ֹלא
ְּב ִגחּוְךְ ,
ּפֹוׁש ַעָ ,וְע ָליו ְל ַרּצֹות ֶאת עֹונְ ׁשֹו
ַמ ְׁש ִא ִירים ְּב ַמ ֲא ָסר ִמי ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַׁש ֵּלם ּכְ ֶׁש ֵאין ֲה ֵרי הּוא נֶ ְח ָׁשב ֵ
ְּב ֵבית ַהּס ַֹהר!".
לֹו ּכֶ ֶסף"...
ּכַ ּמ ָּובן ֶׁש ַה ְמנַ ֵהל ֹלא ִק ֵּבל ֶאת ַה ְּד ָב ִריםָּ ,ברּוְך ֵה ִבין ֶׁשֹּלא ִה ְצ ִל ָיחה ְמזִ ָּמתֹו ,וְ הּוא ֻה ַבל
ְל ֵבית ַהּכֶ ֶלא ְּבב ֶֹׁשת ָּפנִ ים...
וְ ַה ִּמ ְׁש ָט ָרה ִה ִּג ָיעה ּתֹוְך זְ ַמן ָק ָצר.
5

לו ֶח ְשׁ ָון
ַמ ֲעגַ ל ַה ָּׁשנָכּ ְסה ֵ
ם ִ

ִ
תּ
ְ
שׁ
ִרי

מֹוע ֵדי ַה ָּׁשנָ ה וְ ַה ַּת ֲענִ ּיֹות.
ּדּורים ִעם ֵׁשמֹות ֲ
לִ ְפנֵ יכֶ ם ּכַ ִ
מֹועד לְ ֵבין ַהח ֶֹדׁש ּבֹו הּוא ָחל?
ַה ִאם ֵּת ְדעּו לְ ַח ֵּבר ֵּבין ּכָ ל ֵ
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ָתּמוּז

ְׁש
ֲע ֶצ ֶ ִמי ִני
רת

ְשׁ

ָבט

ר

ִני ָסן

ֲא ָדר

ִא ָיּ

ם
יֹו ּפּור
ִּכ

ֵט
ֵבת

ֲע ָ
ְּב ֵט ֵׂשב ָרה
ת
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ְּג

ֲחנֻ ָּכה
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ָ
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רֹ
אּׁש ָנה
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ה
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למה דווקא אני?!
סיפור בהמשכים • פרק ד

היתה פעם נוספת שצעקתי את המשפט הזה
"למה דווקא אני?" .זה היה כשסבא וסבתא
הגיעו אלינו ליישוב לביקור.
אתם צריכים לדעת שביקור של
סבא וסבתא שלי זה דבר נדיר
מאוד אצלנו .סבא וסבתא הם די
מבוגרים ,ולא יוצאים למקומות
רחוקים בדרך כלל .הפעם הם
הגיעו.
אבל מתי הם הגיעו? בדיוק
ביום של השייט הכיתתי שלנו.
כן זה גם היה בחופש הגדול,
המורה אירגן לכל הכיתה שייט.
זה באמת היה כיף חיים ,וגם
הזדמנות לפגוש את החברים
באמצע החופש .אבל כשחזרתי
הביתה אליסף האח שלי הוציא לי לשון ואמר:
"יהודה הפסדת בגלל השייט שלך! סבא
וסבתא היו כאן ופספסת אותם"...

תקציר :לאחר שסיפרתי לאבא ואמא מה
שקרה עם ידידיה בכיתה ,שאלתי את אבא:
"למה דווקא לי הכול קורה?" .אבא הסתכל
עליי והעיר שכבר כמה פעמים שאלתי את
השאלה זאת .חשבתי וגיליתי שאבא צודק.

הוא כל כך הרגיז אותי שהיה בא לי להחטיף
לו! למה הוא צוחק עליי? אבל יותר מזה עצבן
אותי שדווקא ביום הזה הם
הגיעו! למה דווקא כשאני לא
נמצא? למה?
נכנסתי לחדר שלי ,טרקתי את
הדלת בכוח ונשכבתי על המיטה.
אבא פתח את הדלת ושאל" :מה
קרה יהודה? סבא וסבתא דווקא
השאירו לך מתנה יפה!"
קמתי מהמיטה וצעקתי כרגיל:
"נמאס לי כבר! הכול אני
מפסיד! למה דווקא כשאני לא
פה הם מגיעים? למה תמיד אני
מפסיד? למה דווקא אני?"
אבא הסתכל עליי שוב באותו
מבט רציני ,הסתובב אחורה ויצא בשקט.
משהו בשקט הזה של אבא היה לי משונה ,וזו
כבר היתה הפעם השנייה שזה קורה.
המשך יבוא

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

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

פרסים מחכים
לכם באתר!

שאלות בפרשה
 .1מי

אינה בשמים ואף לא מעבר לים?

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

משה בעת שדיבר עם בני ישראל?

 .2בן כמה היה
היכן ציווה ה' להניח את ספר התורה?
.3
קוראים את התורה לעיני כל ישראל?
 .4מתי
שני בעלי מקצוע מוזכרים בפרשה?
 .5אלו
רוע מספר בראשית ,מוזכר בפרשה?
 .6איזה אי

חידה
פסוק
מבולבל

שבעת הימים ושבע השנים התחברו במצווה אחת .מהי המצווה?
לפניכם כמה מילים מבולבלות מתוך פסוק בפרשת "וילך" .זהו את הפסוק!

"נב האם מעושרי השן אכין יומה"...

meirkids.co.il
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תשבץ ראש השנה
כל התשובות במאונך:
 .1אם ______ אם כעבדים
 .2מצוות היום בראש השנה
 .3בו נמחלים עוונותינו
 .4לשנה ____ תכתבו ותחתמו
 .5אחד השינויים בתפילה בעשי"ת
 .6שירבו זכויותנו ____
 ____ .7לפניך רחם עלינו
2

5

3

 .8מנהג הנעשה ליד מים
 .9לזכר אירוע זה תוקעים בשופר של איל
 .10זכרנו ל_____
 ______" .11ראשי שנים הן"
 .12אחד משלבי התשובה
 ______ .13זכרונות ושופרות
 _____ .14מלכנו
 .15פיוט שמיוחס לר' אמנון ממגנצא
9

6

15

11
10

4

13
12
14

1

7

8

ּתֹורה?
חידת פולקעַּ :ב ֶּמה ְמיֻ ֶח ֶדת ָּפ ָר ַׁשת "וַ ּיֵ לֶ ְך" ִמ ָּכל ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָ

meirkids.co.il
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ַט ְליָ ה :אֹויֶ ,זה ַמ ָּמׁש ָעצּוב ֶׁש ַה ָּׁשנָ ה נִ גְ ֶמ ֶרת...

נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

חֹוׁש ֶבת ֶׁש ֶזּה ָעצּוב? ֶזה ַּדוְ ָקא ַמ ָּמׁש ֵּכיף ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ָׁשנָ ה
ֶ
ֶּבנִ י :לָ ָּמה ֶאת
אֹוהב ֶאת רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה!
ֲח ָד ָׁשהֲ .אנִ י ְמאֹד ֵ

בני

צּובהֲ ,א ָבל לִ ְפ ָע ִמים ִהיא
צֹוד ִקיםָּ .כל ְּפ ֵר ָדה ִהיא ְק ָצת ֲע ָ
יכם ְ
נַ ֲע ָמהְׁ :שנֵ ֶ
ּומ ַׂש ְּמ ִחים! ֶזה ֲא ִפּלּו ָקׁשּור ְק ָצת לְ ָפ ָר ַׁשת
ַה ְת ָחלָ ה ֶׁשל ְּד ָב ִרים ֲח ָד ִׁשים ְ
יע לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
מֹוד ַ
ִ
בּוע ְמ ֻס ָּפר ֶׁשּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
בּועְּ .ב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ַה ָּׁש ַ
אֹותם...
ֶׁשהּוא ְּכ ָבר ֹלא יָ כֹול לְ ַה ְמ ִׁשיְך לְ ַהנְ ִהיג ָ
הֹוׁש ַע ֶּבן נּון יִ ְהיֶ ה ִּב ְמקֹומֹו!
ַט ְליָ ה :נָ כֹון! יְ ֻ
לֹומרֶ :זה ֶּב ַטח ָהיָ ה ְמאֹד ָעצּוב לְ ַעם
רֹוצה ַ
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ֵמ ִבין ַמה ּנַ ֲע ָמה ָ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֹלא יַ ְמ ִׁשיְך ִא ָּתםֲ .א ָבל ִמ ַּצד ֵׁשנִ י יִ ְהיֶ ה לָ ֶהם ַמנְ ִהיג
אֹותם לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל – ֶׁש ֶזּה ַּדוְ ָקא ְמ ַׂש ֵּמ ַח.
ָח ָדׁש ֶׁשּיִ ַּקח ָ
יכים!
הֹוׁש ַע ָהיּו ַמ ְמ ִׁש ִ
יֹונָ ָתןֲ :א ָבל ֲה ִכי טֹוב ָהיָ ה ִאם ּגַ ם מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו וְ גַ ם יְ ֻ

טליה

נַ ֲע ָמה :הֹוי ַא ָּתה ָחמּוד יֹונָ ָתןֲ ...א ָבל ָמה ֶא ְפ ָׁשר לַ ֲעׂשֹות לִ ְפ ָע ִמים ָצ ִריְך
לְ וַ ֵּתר ַעל ָּד ָבר ֶא ָחדְּ ,כ ֵדי לְ ַק ֵּבל ָּד ָבר ַא ֵחר.
רֹוצה ָּבנָ נָ ה!
רֹוצה ָּבנָ נָ ה! ֶ
ימ ֶק'הֶ :
ַחּיִ ְ
ּמֹוצץ.
ימ ֶק'הְּ ,כ ֵדי לְ ַק ֵּבל ָּבנָ נָ ה ִּת ְצ ָט ֵרְך לְ וַ ֵּתר ַעל ַה ֵ
נַ ֲע ָמהַ :חּיִ ְ
ֶּבנִ יֵּ :כן ,לִ ְפ ָע ִמים ָצ ִריְך לְ וַ ֵּתר ַעל ָּד ָבר ֶא ָחדְּ ,כ ֵדי לְ ַק ֵּבל ָּד ָבר ַא ֵחר...
נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא בפרשת
השבוע .ואפילו לחיימק'ה הקטן לפעמים יש מה לומר...
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