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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת בראשית תשע"ח

אׁשית
ַמ ְת ִחילִ ים ִמ ְּב ֵר ִ
ַׁש ַּבת ָׁשלֹום ,יְ לָ ִדים!
"ׁש ָּבת
ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֹו נִ ְק ֵראת ַּב ֵּׁשם ַ
אׁשית"ִּ ,בגְ לַ ל ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים
ְּב ֵר ִ
ּתֹורה,
ַה ָ
ֶאת
ֵמ ָח ָדׁש לִ ְקרֹוא
אׁשית.
ִמ ָּפ ָר ַׁשת ְּב ֵר ִ

ח ּומֹו ִריד ַהּגֶ ֶׁשם"
" ַמ ִּׁשיב ַהרּו ַ

אֹותנּו ֶׁשּיֵ ׁש
ָ
ָחזָ "ל ְמלַ ְּמ ִדים
ּפּורים
ֲח ִׁשיבּות ּגְ דֹולָ ה ַּב ִּס ִ
ּפּורים
ּתֹורהַ .על יְ ֵדי ַה ִּס ִ
ֶׁשל ַה ָ
לֹומ ִדים ּכַ ָּמה
ְ
ָה ֵאּלֶ ה ֲאנַ ְחנּו
ׁשּובים ַעל ָה ֱאמּונָ ה וְ ַעל
ְּד ָב ִרים ֲח ִ
לֹומ ִדים
ְ
ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו
צּורה
בֹותינּו ֵאיְך לְ ִה ְתנַ ֵהג יָ ֶפה ְּב ָ
ֵמ ֲא ֵ
טֹובה ּונְ כֹונָ ה.
ָ

אׁשית הּוא ֵס ֶפר ְמאֹד
ֵס ֶפר ְּב ֵר ִ
ּפּורים ַר ִּבים ַעל
ְמ ַענְ יֵ ן ,יֶ ׁש ּבֹו ִס ִ
ְּב ִר ַיאת ָהעֹולָ םַ ,על נ ַֹח וְ ַה ַּמּבּול וְ ַעל
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ֶאת
ֹוׁשים ַא ְב ָר ָהם יִ ְצ ָחק לָ כֵ ן ַה ָ
ָה ָאבֹות ַה ְּקד ִ
ֹּובים
ּפּורים ַה ְמ ַענְ יְ נִ ים וְ ַה ֲחש ִ
וְ יַ ֲעקֹב ,וְ ָה ִא ָּמהֹותָׂ :ש ָרהִ ,ר ְב ָקהַ ,ה ִּס ִ
ָה ֵאּלֶ ה .וְ ַרק ַא ַחר ּכָ ְך נִ לְ ַמד ַעל
ָר ֵחל וְ לֵ ָאה.
ַה ִּמ ְצוֹות וְ ַה ֲהלָ כֹות.
ּדּוע
חֹוׁש ִביםַ :מ ַ
ְ
יְ לָ ִדיםָ ,מה ַא ֶּתם
ּתֹורה
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ֶאת ּכָ ל ָאז ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לִ לְ מֹוד ֶאת ַה ָ
ַה ָ
ּתֹורה ִהיא ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך ּולְ ִה ְתנַ ֵהג ּכְ מֹו ֶׁשה'
ּפּורים ָה ֵאּלֶ ה? ֲה ֵרי ַה ָ
ַה ִּס ִ
ּפּורים!
ֹלא ֵס ֶפר ִס ִ
ּתֹורה.
אֹותנּו ַּב ָ
ְמלַ ֵּמד ָ

סיפור לכבוד
הסתו והחורף
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ַה ִס

יּפּור
ַא ְמנֹון וְ ָת ָמר

ָׁשלֹום לְ כָ ל ַהיְ לָ ִדיםְׁ .ש ִמי ּת ֶֹמר ,וְ יֵ ׁש לִ י ִסּפּור ָק ָטן
יתי ְּב ִׂש ְמ ַחת ַּבת
לְ ַס ֵּפר לָ כֶ ם .לִ ְפנֵ י ּכַ ָּמה ָׁשנִ ים ָהיִ ִ
הֹורים וְ ָה ַא ִחים ֶׁשּלִ יְּ .בסֹוף
ִמצְ וָ ה ִמ ְׁש ַּפ ְח ִּתית ִעם ַה ִ
רּוע ִחּלְ קּו ָׁשם ּכְ ַמזְ ּכֶ ֶרת ֲא ִריזָ ה ְק ַטּנָ ה ֶׁש ְּבתֹוכָ ּה
ָה ֵא ַ
ּנֹוׂשא ֶׁשּבֹו ָע ַסק
ָהיּו זְ ָר ִעיםּ .כַ ּנִ ְר ֶאה זֶ ה ָהיָ ה ָקׁשּור לַ ֵ
רּועְּ .בכָ ל א ֶֹפן ַהּזְ ָר ִעים ֶׁש ִּק ַּבלְ נּו ָהיּו זְ ָר ִעים ֶׁשל
ָה ֵא ַ
ְּפ ָר ִחים ּולְ ִפי ַה ְּתמּונָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה ַעל ָה ֲא ִריזָ ה ֵהם נִ ְראּו
ַמ ָּמׁש יָ ִפים וְ צִ ְבעֹונִ ּיִ ים.
יתי ֶאת ַה ַּמזְ ּכֶ ֶרת ַה ְּמ ַענְ יֶ נֶ ת ַהּזֹוִּ ,ב ַּק ְׁש ִּתי
ּכְ ֶׁש ָר ִא ִ
יתי לִ זְ ר ַֹע
ֵמ ִא ָּמא לָ ַק ַחת לְ ַעצְ ִמי ֶאת ַהּזְ ָר ִעיםָ .רצִ ִ
אֹותם וְ לִ ְראֹות ִאם יֵ צֵ א לִ י ַמ ֶּׁשהּו .לְ ִׂש ְמ ָח ִתי ִא ָּמא
ָ
ימה ִמּיַ דִּ .ב ַּק ְׁש ִּתי ֵמ ַא ָּבא ְרׁשּות וְ גַ ם ּכֶ ֶסף,
ִה ְסּכִ ָ
יתנּו.
וְ ָהלַ כְ ִּתי לַ ִּמ ְׁש ָּתלָ ה ֶׁשּנִ ְמצֵ את ֹלא ָרחֹוק ִמ ֵּב ֵ
(אין לָ נּו ָחצֵ ר
יתי ֲא ָדנִ ית ּגְ דֹולָ ה וְ ַׂשק ֶׁשל ֲא ָד ָמה ֵ
ָקנִ ִ
יסן ,לִ ְפנֵ י
אֹו ּגִ ּנָ ה ְּפ ָר ִטית)ּ .כָ ל זֶ ה ָהיָ ה ְּבח ֶֹדׁש נִ ָ
ֶּפ ַסחָ .ח ַׁש ְב ִּתי ֶׁשּזֹו עֹונָ ה ְמ ֻעּלָ ה לִ זְ ִר ָיעהָּ ,ב ָא ִביב
וְ לִ ְפנֵ י ַה ַּקיִ ץ.
ִהּנַ ְח ִּתי ֶאת ָה ֲא ָדנִ ית ִעם ָה ֲא ָד ָמה ַעל ֶא ֶדן ַה ַחּלֹון
אטא
ֶׁש ַּב ַּסּלֹון ִמ ַּבחּוץְּ .ב ֶא ְמצָ עּות מֹוט ֶׁשל ְמ ַט ֵ
יתי ָּב ֲא ָד ָמה ּבֹורֹות ְק ַטּנִ ים ְּב ֶמ ְר ָחק ֶׁשל
ָע ִׂש ִ
ּובכָ ל חֹור
ימ ְט ִרים ֵּבין ֶא ָחד לַ ֵּׁשנִ יְ ,
ּכַ ֲע ָׂש ָרה ַסנְ ִט ֶ

יתי ֶאת
ּכָ זֶ ה ִהכְ נַ ְס ִּתי ּכַ ָּמה זְ ָר ִעים .לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ּכִ ִּס ִ
יתי ֶאת ָה ֲא ָדנִ ית ְּב ַמיִ ם.
ַהּבֹורֹות ַּב ֲא ָד ָמה ,וְ ִה ְׁש ֵק ִ
ַעכְ ָׁשיו יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ֶאצְ ָט ֵרְך לְ ַה ְמ ִּתין ְּב ַס ְבלָ נּות ּכַ ָּמה
יָ ִמים ,אּולַ י ּכַ ָּמה ָׁשבּועֹותִ .ה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַה ְמ ִּתיןְּ .בכָ ל
יֹום ָּב ַד ְק ִּתי ַּב ַחּלֹון אּולַ י ַמ ֶּׁשהּו ַמ ְת ִחיל לִ צְ מ ַֹח.
יתי ֶׁש ָה ֲא ָד ָמה ִמ ְתיַ ֶּב ֶׁשת ָּד ַאגְ ִּתי לְ ַה ְׁשקֹות
ּכְ ֶׁש ָר ִא ִ
אֹותּה ׁשּוב.
ָ
בּוע – ּוכְ לּוםֹ .לא יָ צָ א ׁשּום
בּוע ,וְ עֹוד ָׁש ַ
ּכָ ְך ָע ַבר לֹו ָׁש ַ
ָּד ָברִ .ה ְת ַחלְ ִּתי לְ ַה ְרּגִ יׁש ֶאת ָה ַאכְ זָ ָבהְּ .בכָ ל זֹאת
בּוע ,וְ עֹוד
ִה ְת ַאּזַ ְר ִּתי ְּב ַס ְבלָ נּות וְ ִה ְמ ַּתנְ ִּתי עֹוד ָׁש ַ
ֶא ָחד .וְ זֶ הּוִ .ה ְתיָ ַא ְׁש ִּתיֵ .ה ַבנְ ִּתי ֶּׁשּכְ ָבר ֹלא יֵ צֵ א ּכְ לּום
"ּב ַטח ֵהם ֹלא יְ כֹולִ ים לִ צְ מ ַֹח
ֵמ ַהּזְ ָר ִעים ָה ֵאּלֶ הֶ .
ַּב ֲא ָדנִ ית ּכַ ּזֹו ְק ַטּנָ ה"ָ ,א ַמ ְר ִּתי לְ ִא ָּמא ְּבצַ ַער.
"ּת ֶֹמר! לָ ָּמה ֹלא יָ צָ א לְ ָך ׁשּום ָּד ָבר ָּב ֲא ָדנִ ית?"ָ ,ק ָרא
צֹוחק
ִּפ ְתאֹום ַא ִחי ַה ָּק ָטן ,נַ ְפ ָּתלִ יָ .ח ַׁש ְב ִּתי ֶׁשהּוא ֵ
ַעל ַהּכִ ָּׁשלֹון ֶׁשּלִ י וְ ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ִה ְת ַעצְ ֵּבןֲ ,א ָבל הּוא
"א ִפּלּו ֲאנִ י ָעזַ ְר ִּתי לְ ָך! ָׁש ַפכְ ִּתי ֶאת ַה ְּדלִ י
ִה ְמ ִׁשיְךֲ :
יֹותר ַמ ֵהר!"
לָ ֲא ָדנִ ית ּכְ ֵדי ֶׁש ֵהם יִ צְ ְמחּו ֵ
"איזֶ ה ְּדלִ י ָׁש ַפכְ ָּת
"מה?!"ִ ,ה ְת ַחלְ ִּתי לִ צְ עֹוק ָעלָ יוֵ ,
ַ
ֶּב ָעצִ יץ ֶׁשּלִ י?"
> > >
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"מה ַה ְּב ָעיָ ה? ַה ְּדלִ י ִעם ַה ַּמיִ םַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ִא ָּמא
ַ
ָׁש ְט ָפה ֶאת ַה ַּביִ ת ְּביֹום ִׁש ִּׁשי!" .הּוא ֹלא ֵה ִבין ַמה
ַה ְּב ָעיָ ה ַּב ֶּמה ֶׁשהּוא ָע ָׂשהֲ ,א ָבל ֲאנִ י ֵה ַבנְ ִּתיָ .הלַ כְ ִּתי
יתי" :לָ ָּמה נַ ְפ ָּתלִ י ָה ַרס לִ י ֶאת ַהּכֹל? הּוא
ּובכִ ִ
לְ ִא ָּמא ָ
ָׁש ַפְך ֶאת ַה ַּמיִ ם ִעם ַה ַּסּבֹון לְ תֹוְך ָה ֲא ָדנִ ית .זֶ ה ָּברּור
ֶׁשּזֶ ה ֹלא צָ ַמחַ ...הּזְ ָר ִעים ֵמתּו ִּבגְ לַ ל ַה ַּסּבֹון!"...
ִא ָּמא ִהּצִ ָיעה ֶׁשּנִ ְקנֶ ה זְ ָר ִעים ֲח ָד ִׁשיםֲ ,א ָבל ֲאנִ י ּכְ ָבר
יח ָאז
"אנִ י ֹלא רֹוצֶ הִ .אם זֶ ה ֹלא ִהצְ לִ ַ
ִה ְתיָ ַא ְׁש ִּתיֲ .
ּכְ ָבר ֵאין לִ י ּכ ַֹח לְ נַ ּסֹות ׁשּוב"ָ ,א ַמ ְר ִּתיָ .עזַ ְב ִּתי ֶאת
ּבֹוד ָדה ַעל ֶא ֶדן ַה ַחּלֹון ַּבחּוץ.
ָה ֲא ָדנִ ית ְ
ַהּזְ ָמן ָע ַבר וַ ֲאנִ י ָׁשכָ ְח ִּתי ֵמ ָה ִענְ יָ ןַ .ה ַּקיִ ץ ָע ַבר וְ גַ ם
אֹותּה ָׁשנָ ה ַהח ֶֹרף
ַה ַחּגִ ים ,וְ ָאז ִהּגִ ַיע ַהח ֶֹרףְּ .ב ָ
ִה ְת ִחיל ְקצָ ת ֻמ ְק ָּדםִ .מּיַ ד ַא ֲח ֵרי ֻסּכֹות ּכְ ָבר יָ ַרד
ּגֶ ֶׁשם ָחזָ ק.
יתי ַּב ָּביִ ת ַא ֲח ֵרי ַהּצָ ֳה ַריִ םִּ ,פ ְתאֹום
יֹום ֶא ָחדּ ,כְ ֶׁש ָהיִ ִ
ָהיָ ה ָּב ָרק ּולְ ַא ֲח ָריו ַר ַעם ָחזָ ק .זֶ ה ָהיָ ה ַמ ְפ ִּת ַיע ּכִ י
ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ַּבּב ֶֹקר ֹלא יָ ַרד ּגֶ ֶׁשם וַ ֲא ִפּלּו ַה ֶּׁש ֶמׁש
זָ ְר ָחהִ .מ ַה ְר ִּתי לַ ַחּלֹון ַּב ַּסּלֹון ּכְ ֵדי לִ ְראֹות ֶאת
ַה ְּב ָר ִקים וְ ֶאת ַהּגֶ ֶׁשם ֶה ָחזָ ק ֶׁש ִה ְת ִחיל לָ ֶר ֶדת.
רֹוקד
יתי ַמ ֶּׁשהּו ֵ
ּופ ְתאֹום ָר ִא ִ
ִה ְת ָק ַר ְב ִּתי לַ ַחּלֹון ִ
לִ י מּול ָה ֵעינַ יִ םַ .מה ּזֶ ה ָהיָ ה? נִ ַח ְׁש ֶּתם! ֵאּלּו ָהיּו

ּגִ ְבעֹולִ ים ְק ַטּנִ ים ָּב ֲא ָדנִ ית ֶׁשּלִ י! ָהיּו ָׁשם ַה ְר ֵּבה
בֹוהים!
ּגִ ְבעֹולִ ים וְ ֵהם ֲא ִפּלּו ָהיּו ּכְ ָבר ְקצָ ת ּגְ ִ
ִה ְתלַ ַה ְב ִּתי ְמאֹד וְ ַרצְ ִּתי לְ ִא ָּמא לְ ַס ֵּפר לָ ּה ֶׁש ַהּזְ ָר ִעים
יח לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַמה
ִה ְת ִחילּו לִ צְ מ ַֹח! ַהּגֶ ֶׁשם ִהצְ לִ ַ
ּיֹורד ַּבחּוץ
ֶּׁש ֲאנִ י ֹלא ִהצְ לַ ְח ִּתיִ ...ה ְס ַּתּכַ לְ ִּתי ַּבּגֶ ֶׁשם ֶׁש ֵ
וְ ִה ְרּגַ ְׁש ִּתי ֶׁש ֲאנִ י רֹוצֶ ה לְ ַח ֵּבק אֹותֹו ֵמרֹב ִׂש ְמ ָחה!
ֲא ָבל ֲע ַדיִ ן ֹלא ֵה ַבנְ ִּתי – ֵאיְך? ֵאיְך ַהּזְ ָר ִעים ֶׁשּנֶ ֶה ְרסּו
יהם ִּפ ְתאֹום ִהצְ לִ יחּו
ַּב ַּסּבֹון ֶׁשּנַ ְפ ָּתלִ י ָׁש ַפְך ֲעלֵ ֶ
עֹורר וְ לִ צְ מ ַֹח?
לְ ִה ְת ֵ
"ּת ֶֹמר ,אּולַ י ָּת ִביא ֶאת ָה ֲא ִריזָ ה ֶׁשל ַהּזְ ָר ִעים ,נִ ְר ֶאה
אתי
ַמה ּכָ תּוב ָׁשם"ָ ,א ְמ ָרה ִא ָּמאַ .רצְ ִּתי לַ ֶח ֶדר וְ ֵה ֵב ִ
"ּת ְר ֶאה
מּורה ֶאצְ לִ י ָּב ָארֹוןִ .
ֶאת ָה ֲא ִריזָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה ְׁש ָ
"ּפ ְר ֵחי ַא ְמנֹון וְ ָת ָמר.
ַמה ּכָ תּוב ּכָ אן!"ָ ,ק ְר ָאה ִא ָּמאִ ,
וּ-ת ִחּלַ ת ַהח ֶֹרף"ָ ...ה ֱא ֶמתִ ,מּׁשּום
זְ ַמן ַהּזְ ִר ָיעהְ :ס ָת ְ
ָמה ֹלא ָּב ַד ְק ִּתי ַמהּו ַה ַּת ֲא ִריְך ַה ַּמ ְת ִאים לִ זְ ִר ָיעה...
קּופה
יפהַ :ה ְּב ָעיָ ה ֹלא ָהיְ ָתה ַּב ַּסּבֹוןַּ .ב ְּת ָ
הֹוס ָ
ִא ָּמא ִ
ֶׁש ָּבּה זָ ַר ְע ָּת ֶאת ַהּזְ ָר ִעים ּכְ ָבר ָהיָ ה ַחם וְ ָהיּו יְ ֵמי ָׁש ָרב
ַּבחּוץַ .הּזְ ָר ִעים ֹלא ִהצְ לִ יחּו לְ ִה ְת ַּפ ֵּת ַחֲ .א ָבל ַעכְ ָׁשיו
בֹודה"...
ִהּגִ ַיע ַהח ֶֹרף וְ ַהּגֶ ֶׁשם ָע ָׂשה לְ ָך ֶאת ָה ֲע ָ
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל

על-פי משלי המגיד מדובנא

הו ִציא ַא ַחד ֵמ ֶהם ִמ ּת ֹו ְך ִּכ ֹ
ָּכ ְל ׁ ֶשהּוֹ ,
יסו
ַמ ִהי ַה ַ ּטבַּ ַעת ַהיְ ָק ָרה?
ַט ַ ּב ַעת ְמיֻ ֶח ֶדתְ ,מ ׁ ֻש ֶ ּב ֶצת ְ ּב ֶא ֶבן יְ ָק ָרה
יתם ֹ
ַּת ִ ּגידּוִ ,אם ֱהיִ ֶ
רו ִאים ׁ ְש ֵני ֲח ֵב ִרים וְ ֹ
זו ֶה ֶרתַ .ה ַּט ַ ּב ַעת ֶ ּב ֱא ֶמת ָהיְ ָתה יְ ָק ָרה
ֹ
יה הּוא ָא ָדם
ּוב ֱא ֶמת ִנ ַּכר ִמ ֶּמ ָ ּנה ׁ ֶש ְ ּב ָע ֶל ָ
ׁ ֶש ָ ּל ֶכםְּ ,כ ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַמ ֲחזִ יק ְ ּביָ דו ֶ
ש ֲח ִקים הּוא ִמ ְ ׂ
ש ָחקֲ ,א ָבל ַא ַחד ַה ִּמ ְ ׂ
ִמ ְ ׂ
ש ַחק ָע ׁ ִשיר וְ ָח ׁשּוב ִ ּב ְמיֻ ָחד.
ְמ ׁ ֻש ְכ ָלל וְ לֹא ֻמ ָּכר ,וְ ַה ׁ ּ ֵש ִני הּוא ִמ ְ ׂ
ש ָחק
מוהּו – ְ ּב ֵאיזֶ ה ְּכ ׁ ֶש ָר ָאה ֶה ָח ֵבר ַה ׁ ּ ֵש ִני ֶאת ַט ַ ּב ְע ּת ֹו ׁ ֶשל
ּ ָפ ׁשּוט ׁ ֶש ְ ּל ַה ְר ֵ ּבה יְ ָל ִדים יֵ ׁש ָּכ ֹ
יסיו ,וְ ֹ
ָה ִר ׁ
הו ִציא
יהר ְל ַפ ׁ ְש ּ ֵפ ׁש ְ ּב ִכ ָ
אש ֹוןִ ,מ ֵ
ִמ ְ ׂ
ּובה
יתם ִמ ְת ַע ְניְ ִנים? ַה ְּת ׁש ָ
ש ָחק ֱהיִ ֶ
ּוטהּ ָ :ברּור ׁ ֶש ֻּכ ָ ּלנּו ָהיִ ינּו ִמ ְת ַע ְניְ ִנים ַאף הּוא ַט ַ ּב ַעתֲ .א ָבל ַה ַּט ַ ּב ַעת ַהז ֹּו ָהיְ ָתה
ּ ְפ ׁש ָ
ּוטהָ .א ְמ ָנם ִהיא ָהיְ ָתה ֲע ׂ
שּויָ ה
ַט ַ ּב ַעת ּ ְפ ׁש ָ
ַ ּב ִּמ ְ ׂ
ש ָחק ַה ְּמ ׁ ֻש ְכ ָלל וְ ַה ַח ְד ׁ ָש ִני.
טו ֹ
ִמ ָּז ָהב – ַא ְך לֹא ָהיּו ָ ּב ּה ֲא ָב ִנים ֹ
בות
יתם ֹ
וְ ִאם ְ ּב ָכל ֹזאת ֱהיִ ֶ
רו ִאים ׁ ֶש ָּכל ַה ֲח ֵב ִרים ַ
ּוברּור ָהיָ ה ׁ ֶש ׁ ָשוְ יָ ּה ּ ָפחּות
ּומ ְר ָ ּג ִל ֹּיותָ ,
ְמ ׂ
ש ֹו ֲח ִחים דַּ וְ ָקא ִעם ֶה ָח ֵבר ׁ ֶש ֵה ִביא ֶאת ְ ּב ַה ְר ֵ ּבה ֵמ ַה ׁ ּשֹוִ י ׁ ֶשל ַה ַּט ַ ּב ַעת ָה ִר ׁ
אש ֹו ָנה.
ַה ִּמ ְ ׂ
יתם ִמ ְת ּ ַפ ְ ּל ִאים!
ש ָחק ַה ּ ָפ ׁשּוטּ ֶ ,ב ַטח ֱהיִ ֶ
אש ֹון ׁ ֶש ְ ּביָ ֹ
ֶה ָח ֵבר ָה ִר ׁ
דו ָהיְ ָתה ֲע ַדיִ ן ַה ַּט ַ ּב ַעת
ׁ
ׁ
ֹ
ָאז בּ ֹואו ִּת ְש ְמעּו ֶאת ַה ִּס ּפּור ֶש ָ ּלנּ ּו.
ַהיְ ָק ָרה וְ ַהז ֹּו ֶה ֶרתִ ,ה ְס ַּת ֵּכל ְל ֶר ַגע ַעל ּ ָפ ָניו
ַמ ֲע ֵ ׂ
אּולי הּוא ֹ
רו ִל ְר ֹ
שה ִ ּב ׁ ְש ֵני יְ ִד ִידים ׁ ֶש ָהיּו ַ ּגם ֲע ׁ ִש ִיריםֶ ׁ ,של ֲח ֵב ֹ
ַ
צו ֵחק ָע ָליו.
אות
רּועַ ,
ׁ ֶש ִהזְ דַּ ְּמנּו ּ ַפ ַעם ָל ׁ ֶש ֶבת יַ ַחד ְ ּב ֵא ַ
אּולי
"מדּ ַ
ַ
ּוע ַא ָּתה ַמ ְר ֶאה ִלי ֶאת ַה ַּט ַ ּב ַעת ַהז ֹּו?
תּונה ֹ
ָהיְ ָתה ֹ
ּוטה וַ ֲח ָל ָקה! ֲא ִני
או ֲח ִג ָיגה ַא ֶח ֶרתּ ְ .ב ׁ ָש ָלב ֲה ֵרי ִהיא ַט ַ ּב ַעת ּ ְפ ׁש ָ
זו ֲח ָ
> > >
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ְ ּב ִס ּפ ֹ
הו ִציא ֹ
יתי ְמ ַמ ֵהר ְל ֹ
ִ ּב ְמ ֹ
ַה ׁ ּ ֵש ִני,
ֶה ָח ֵבר
ּורו ׁ ֶשל
או ָת ּה ֻּכ ָ ּלם
קו ְמ ָך לֹא ָהיִ ִ
ִ ּב ְפ ֵני ֲח ֵב ַרי"...
ַ ּב ַעל ַה ַּט ַ ּב ַעת ַה ֲח ָל ָקה ,וְ ִנ ּסּו ְל ָה ִבין
ְ
ׁ
ֵּכ ַיצד זָ ָכה ְ ּב ַט ַ ּב ַעת ֵמ ַה ֶּמ ֶלךֶ .ה ָע ִשיר
ִחּיֵ ְך ֶה ָח ֵבר ַה ׁ ּ ֵש ִני וְ ָא ַמרַ :
"ה ַּט ַ ּב ַעת ַהז ֹּו ִהיא
אש ֹון ׁ ֶש ְ ּביָ ֹ
ָה ִר ׁ
ְמ ׁ ֻש ֶ ּב ֶצת
ַה ַּט ַ ּב ַעת
דו
ֶ ּב ֱא ֶמת לֹא ַמ ׁ ּ ֶשהּו יָ ָקר ִ ּב ְמיֻ ָחדִ ,מ ַ ּצד ַע ְצ ָמ ּה,
ָה ֶא ֶבן ַהיְ ָק ָרה וְ ַהנּ ֹו ֶצ ֶצתִ ,נ ׁ ְש ַאר ַ ּב ַ ּצד
ּובה וְ ַר ַ ּבת
ֲא ָבל ִהיא ֲח ׁש ָ
ְללֹא ִה ְת ַע ְניְ נּות...
ַה ִּס ּפּור
ִמ ַ ּצד
ֵע ֶר ְך,
ׁ ֶש ֵמ ֲא ֹ
ֶאת
יה.
חו ֶר ָ
• • •
ַה ַּט ַ ּב ַעת ַהז ֹּו ִק ַ ּב ְל ִּתי
ַ ּב ַּט ַ ּב ַעת ַה ׁ ּ ְש ִנּיָ ה ָא ְמ ָנם
בו ֹ
ִ ּב ְכ ֹ
דו
ֵמ ַה ֶּמ ֶל ְך
ֹ
ׁ
ֹ
לא ָהיְ ָתה ֲח ִשיבּות ְ ּגדו ָלה
ּוב ַע ְצ ֹ
מו!".
ְ
ִמ ַ ּצד ַהח ֹ ֶמר ׁ ֶש ִּמ ֶּמ ּנּו ִהיא
ַ
"מה?"ִ ,ה ְת ּ ַפ ֵ ּלא ֶה ָח ֵבר
ָהיְ ָתה ֲע ׂ
שּויָ הַ ,א ְך ִהיא
"א ִני ל ֹ
אש ֹ
ָה ִר ׁ
ַ
ין
מ
ִ
א
ֲ
מ
א
ֲ
ן,
ו
ּובה ְמאֹד ִמ ַ ּצד
ָהיְ ָתה ֲח ׁש ָ
בו ֹ
ְל ָך! ֵמ ַה ֶּמ ֶל ְך ִ ּב ְכ ֹ
דו
ַה ָּכ ֹ
בוד ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּב ְנ ִת ָינ ָת ּה
ּוב ַע ְצ ֹ
מו?"
ְ
ֵמ ַה ֶּמ ֶל ְךָּ .כ ָכה ְ ּב ָכל דָּ ָבר ַ ּב ַחּיִ יםִ ,ל ְפ ָע ִמים
תו ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵ ּלאתֶ ,נ ֶא ְספּו ָצ ִר ְ
שים ֵלב לֹא ַרק ְל ַמה ׁ ּ ֶש ֹ
יך ָל ִ ׂ
יא ֹ
רו ִאים מּול
ְל ׁ ֵש ַמע ְק ִר ָ
יבם ֲח ֵב ִרים וַ ֲא ָנ ׁ ִשים ֹ
נו ָס ִפים ׁ ֶש ָהיּו ָה ֵע ַיניִ םֶ ,א ָ ּלא ַ ּגם ַל ַּמ ׁ ְש ָמעּות ַה ִ ּנ ְס ֶּת ֶרת
ְס ִב ָ
קוםְּ .כ ׁ ֶש ֵה ִבינּו ַ ּב ֶּמה ְמ ֻד ָ ּברִ ,ה ְת ַע ְניְ נּו ׁ ֶשבּ ֹו וְ ַל ִּס ּפּור ׁ ֶשּיֶ ׁש ֵמ ֲא ֹ
ַ ּב ָּמ ֹ
חו ָריו.
5

אׁשית
ְּב ֵר ִ

ּיּורים ֶׁשּלִ ְפנֵ יכֶ ם.
ִה ְתּבֹונְ נּו ַּב ִּצ ִ
ַה ִאם ֵּת ְדעּו לְ ֵאיזֶ ה יֹום ַׁשּיָ ְך ּכָ ל ָּד ָבר?

יֹוד ִעים ָמ ַתי הּוא נִ ְב ָרא?
ּפּוח ַהּזֶ ה? ְ
ֵהי! ָּומה ִעם ַה ַּת ַ
6

למה דווקא אני?!
סיפור בהמשכים • פרק ז

תקציר :אבא ניצל מפגיעת המחבלים,
בזכות כך שהמפקד הורה לו להישאר בחוץ
ולא להיכנס לפעולה .מאז הוא החליט שלא
לשאול יותר 'למה דוקא אני' ,כי לפעמים מה
שקורה זה רק לטובה .אבא ממשיך בסיפור.

אבא המשיך לספר" :היה לי חבר אחד בצבא,
קראו לו שמולי".

עליי וטען שאם אין צורך שהוא ייכנס ,אז למה
שהוא יסתכן"...

"שמוליק?" שאלתי.

"ובכל זאת ,מכיוון שידעתי שזו דעתו ,ביקשתי
אז מהמפקד שיחליף ביננו' .שמולי גם ככה
מעדיף שלא להיכנס ,אז אני מוכן להיכנס
במקומו' ,אמרתי למפקד באותה השיחה לפני
אותה פעילות קשה בכפר .אבל המפקד החליט
מה שהחליט ואני נשארתי בחוץ ,כמו שספרתי
לך" .אבא השתתק לרגע.

"לא ,שמולי ,בלי ק' בסוף" .אבא המשיך" :הוא
היה החבר הכי קרוב אליי בצבא .נפגשנו בתחילת
הטירונות ,ומאז השתדלנו להיות ביחד כל הדרך".
"באותו האירוע שסיפרתי לך עליו ,שמולי היה
מהחיילים שנכנסו לכפר .אבל בניגוד אליי ,הוא
דווקא לא חיכה להזדמנות להיכנס לפעילויות
מסוכנות .הוא היה מעדיף להישאר בחוץ אם אין
צורך הכרחי שישתתף עם הכוח בפעילות".
"אני הכרתי את שמולי היטב ,וידעתי שאם
צריך להישאר בחוץ – הוא ישמח לעשות את
זה .היו לנו ויכוחים סביב הנושא הזה ,אני תמיד
טענתי שהגענו לצבא כדי להילחם באויבים
ולכן עלינו להתאמץ ולעשות זאת כמה שיותר,
לפי הצורך ,ולא להתחמק .ושמולי תמיד חלק

"אבא ,תמשיך אני במתח" ,אמרתי .לא ידעתי
לאן הסיפור הזה יתפתח.
"כן יהודה ,אני ממשיך" ,אבא התעורר מהרהוריו.
"שמולי נפצע קשה מאוד בקרב הזה .למעשה
הוא היה הפצוע הקשה ביותר" .אבא עצר שוב.
"טוב אבא ,אבל אמרת שכולם ניצלו בסוף!",
שאלתי.
"נכון ,יהודה .אתה צודק .שמולי לא נהרג .ובכל
זאת אני הפסדתי את חבר חיי".
המשך יבוא

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

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה

יזה יום נבראו "התנינים הגדולים"?
 .1בא
 .2מי היה יותר גדול ,קין או הבל?
באיזה יום נאמר פעמיים "כי טוב"?
 .3א.
באיזה יום לא נאמר כלל "כי טוב"?
ב.
ג .באיזה יותר נאמר "טוב מאוד"?
 .4לשם מה נבראו המאורות?
 .5באיזו ארץ היה זהב טוב?
 .6מהו "הנהר הרביעי"?
 .7כמה שנים חי האדם הראשון?
של אדם הראשון ,אחרי קין והבל?
 .8מי היה בנו
 .9מי היה ֱאנֹוׁש?
 .10איך נקרא אביו של נוח?

חידה
קלה
חידה
קשה

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

התדעו לענות על הקושיה :נאמר לנחש "ועפר תאכל כל ימי חייך",
והרי הנחש אוכל הרבה דברים ולא רק עפר?
למרות שהוא אחרון ברשימה ,הוא נקרא "גדול"! (יש שתי תשובות)

meirkids.co.il
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פירמידת מילים
מלאו את התשובות להגדרות
בתוך הפירמידה ,לפי הסדר:
 .1חכם בתורה
 .2בירת ירדן - ___ :עמון
 .3נכרתת בין שניים
 .4ניפצתי
 .5בתחילת התורה
 .6הרבנות ה_____
 .7רעייתי
מע ֶרב בבגד
 .8ההפך ֵ
 .9בנו של אדם

מֹות ֶיהם ֶׁשל ָּכל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים?
חידת פולקעִ :מי ֶה ֱחלִ יט ַמה ּיִ ְהיּו ְׁש ֵ

meirkids.co.il

9

יֹוד ַע ְּב ֵא ֶיזה יֹום נִ ְב ָרא ָה ָא ָדם ָה ִראׁשֹון?
נַ ֲע ָמהִ :מי ֵ

נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

יֹוד ַע! ְּביֹום ִׁש ִּׁשיְּ ,ביַ ַחד ִעם ַה ַחּיֹות וְ ַה ֶּב ֱהמֹות!
יֹונָ ָתןֲ :אנִ י ֵ
ֶּבנִ י :נָ כֹון יֹונָ ָתןֶ ,זה ָהיָ ה ַּבּיֹום ַה ִּׁש ִּׁשיֲ ,א ָבל ְק ָצת ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנִ ְב ְראּו ַה ַחּיֹות
וְ ַה ֶּב ֱהמֹותִּ .כי ָה ָא ָדם הּוא ֲה ִכי ָחׁשּוב ,לָ ֶכן הּוא נִ ְב ָרא ַא ֲחרֹון.

בני

חֹוׁש ֶבת ֶׁש ַּדוְ ָקא ִמי ֶׁשּנִ ְב ָרא ִראׁשֹון הּוא ֲה ִכי
ַט ְליָ הַ :מה ִּפ ְתאֹם? ֲאנִ י ֶ
ָחׁשּובְּ .כמֹו ַה ְּבכֹור ֶׁשהּוא ַהּיֶ לֶ ד ָה ִראׁשֹון וְ הּוא ֲה ִכי ָחׁשּוב!
יֹוד ִעיםָ ,ח ָז"ל ָא ְמרּו
נַ ֲע ָמה :הֹוֵ ,א ֶיזה ִּדּיּון ֶׁשל ֲח ָכ ִמים יֵ ׁש ּפֹה! ַא ֶּתם ְ
ֶאת ְׁש ֵּתי ַה ֵּדעֹות ֶׁשּלָ ֶכםַ .מה ֶּׁש ָה ָא ָדם נִ ְב ָרא ַא ֲחרֹון ֶזה ּגַ ם ַמ ְר ֶאה ַעל
ַמ ֲעלָ תֹו וְ גַ ם ַמ ְר ֶאה ַעל ִׁש ְפלּותֹוֶׁ ,שהּוא ָּפחֹות ָחׁשּוב.
ּומ ַתי הּוא ֹלא ָחׁשּוב?
ֶּבנִ יֲ :א ָבל ַּב ֶּמה ֶזה ָּתלּוי? ָמ ַתי הּוא ָחׁשּוב ָ

טליה

נַ ֲע ָמהֲ :ח ָכ ֵמינּו ָא ְמרּו ֶׁש ִּמ ַּצד ֶא ָחד ָה ָא ָדם נִ ְב ָרא ַא ֲחרֹוןְּ ,כ ֵדי ֶׁש ָּכל
ׁשּובה ,וְ ַרק
מּוכן לִ ְכבֹודֹוְּ .כמֹו ָא ָדם ֶׁש ֵּמ ִכין ְס ֻע ָּדה ֲח ָ
ָהעֹולָ ם ְּכ ָבר יִ ְהיֶ ה ָ
ַא ַחר ָּכְך ַמ ְכנִ יס ֶאת ַה ֻּמ ְז ַמּנִ ים ַה ְּמ ֻכ ָּב ִדיםֲ .א ָבל ִאם ָה ָא ָדם ָחלִ ילָ ה
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ָּכ ָראּוי – ָאז ַמ ְז ִּכ ִירים לֹו
חֹוטא וְ ֵאינֹו ְמ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָ
ֵ
ֶׁש ֲא ִפּלּו יַ ּתּוׁש ָק ָטן נִ ְב ָרא לְ ָפנָ יוָּ .כְך ָה ָא ָדם יִ ְזּכֹור ֶׁשהּוא ָחׁשּוב ַרק ִאם
גֹומל ֲח ָס ִדים.
ּומ ְצוֹות וְ ֵ
ּתֹורה ִ
עֹוׂשה ַמה ֶּׁש ָּצ ִריְךְ ,מ ַקּיֵ ם ָ
הּוא ֶ
רֹואה ָּכאן יַ ּתּוׁש ָחצּוף
גּוע! ֲאנִ י ֶ
ימ ֶקה הּוא ֹלא ָר ַ
ֶּבנִ י :אֹוי ִּת ְראּו ֶאת ַחּיִ ְ
ּומ ֵעז לְ ָה ִציק לֹו...
יֹותר ָחׁשּובֵ ,
זֹוכר ִמי ָּכאן ֵ
ֶׁשּלא ֵ
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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