בס"ד

מ ִא ִירי
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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת שמות תשע"ח

חּומׁש ְׁשמֹות
ַמ ְת ִחילִ ים ַ
יְ לָ ִדים ֲח ִב ִיביםַ ,ה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ּגְ זֵ רֹות ָקׁשֹות ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל,
חּומׁש
ָ
ַמ ְת ִחילִ ים
אֹותם ְּב ָפ ֶרְך.
ָח ָדׁשּ ,ולְ ַה ֲע ִביד ָ
חּומׁש ְׁשמֹות!
ַ
אֹותנּו ֶׁשּמ ֶֹׁשה
ָ
ָחזָ "ל לִ ְּמדּו
ֵ
חּומׁש ְׁשמֹות
ָ
ּדּוע ַה ַּמ ָּצב ֶׁשל ַעם
עֹוסק ְּב ַא ַחת ַר ֵּבנּו ֵה ִבין ַמ ַ
ֵמ ַה ְּתקּופֹות ַה ֲחׁשּובֹות ְּב ֵ
יֹותר ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל ָק ֶׁשהִּ :בגְ לַ ל ֶׁש ָהיְ ָתה
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,היא ְּת ַ
לֹומר לָ ׁשֹון
ּטֹוריָ א"ּ ,כְ ַ
יהם ְ"ּדלַ ְ
קּופת ִׁש ְעּבּוד ֵּבינֵ ֶ
ִמ ְצ ַריִ םּ ,ולְ ַא ֲח ֶר ָ
יה יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םָ .ה ַרע וְ ַהלְ ָׁשנֹות.
אֹותּה
ִמּיַ ד ִּב ְת ִחּלַ ת ָּפ ָר ַׁשת ְׁשמֹות ָ
נִ ְק ָרא ַה ַּׁש ָּבתֲ ,אנַ ְחנּו נִ ְפּגָ ִׁשים
ִעם ַה ְּמ ִציאּות ַה ָּק ָׁשה ֶׁש ָהיְ ָתה
ְּב ִמ ְצ ַריִ םַּ .פ ְרעֹה ִה ְת ִחיל לִ גְ זֹור

יְ לָ ִדיםְ ,ראּו ּכַ ָּמה ָחׁשּוב לִ ְׁשמֹור
ַעל ַהּלָ ׁשֹון ֶׁשּלָ ּנּו ּולְ ַּד ֵּבר ְּד ָב ִרים
טֹוביםְּ .בכָ ְך נְ ָק ֵרב ֶאת ַהּגְ ֻאּלָ ה
ִ
ַה ְּׁשלֵ ָמהְּ ,ב ֶעזְ ַרת ה'.
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השכל
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לפניות ולפרסום:
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טל'073-2379816 :
פקס073-2379802 :
עורך :ישי רקנטי
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ַה ִס

יּפּור
בזכות מי הצליח בוריס?

עיריית הרצליה קלטה כמאה משפחות עולים
בשנה האחרונה ,אך לא כולם מצאו מקום
עבודה לפרנסתם .בוריס ,עולה חדש מרוסיה,
מצא עבודה בבית הספר "ביאליק" כאב בית.
בוריס הוא מהנדס מכונות במקצועו ולא היה
לו נוח לקבל עבודה זו ,אך כבר אמרו חז"ל
"גדולה מלאכה  -שמכבדת את בעליה" .לכן
הוא וחבריו לא בחלו בשום עבודה ובלבד
שתפרנס אותם.
מאחר ולא עסק אף פעם בתפקיד זה ,התקשה
בוריס בתחילת דרכו במילוי המשימות שהגיעו
אליו בתכיפות גדולה יחסית ,ולא פעם נאלץ
מנהל בית הספר להעיר לו על קצב עבודתו.

עזרה של חבר לתפקיד
בבית הספר השכן ,ישנו עובד ישראלי ותיק
בתפקיד אב הבית ,ושמו שמעון .מידי

פעם ,מגיע שמעון לבית הספר "ביאליק"
בשליחות המנהל לקבל חומרים וכדומה.
באחת השליחויות פגש שמעון את בוריס והם
החליפו רשמים מעבודתם .שמעון הבין את
הקושי של בוריס והרגיע אותו" .אל תדאג ,אני
אחשוב על פתרון קל" .למחרת הזמין שמעון
את בוריס להגיע לבית ספרו בשעה ארבע ,עם
סיום עבודתו .הוא סיפר לו כי מאז שנפגשו
השניים בבית ספר "ביאליק" ,חושב הוא על
דרך לעזור לו ,לבוריס.
"ובכן" פתח שמעון דבריו" ,אני רוצה כבר
היום להתחיל להראות לך את המשימות שאני
ממלא במסגרת תפקידי כאב בית .חלק מהן
אתה ודאי יודע לבצע ,וחלק אראה לך איך
אני מבצע אותן" .שמעון הכין מראש רשימת
משימות ארוכה המקיפה את כל שעות היום.
הוא התחיל לפי הסדר ועבר עם בוריס על
כל משימה ,מפתיחת בית הספר ,סריקתו,
> > >
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הדלקת המזגנים והאורות וכו' .גם תיקונים
שוטפים לימד שמעון את בוריס לבצע ,כגון,
תיקון קצר חשמלי ,תיקון נזילה בברז כיור
ועוד .בנוסף לכך ,הגיע שמעון לבית הספר
"ביאליק" כדי לעמוד מקרוב על התקדמותו
של בוריס בביצוע המשימות.

שמחה בבית משפחת בוריס
התסכול המתמשך שהיה לבוריס במשך
מספר חודשים ,הקרין על אשתו ועל ילדיו.
הוא היה מגיע עצוב ומעט עצבני מהעבודה,
ומספר כל יום על עוד משימה שלא עמד
בה ועל נזיפה שנשלחה אליו .לאחר מספר
חודשים ,כשגילה שמעון את בוריס בבית
הספר השכן ,מצב הרוח של בוריס השתנה.
הוא הגיע שמח הביתה ופשוט היתה שמחה
בביתו .אשתו ולידיו ערכו לו מסיבת הפתעה
לרגל השינוי המשמעותי שעבר עליו והוא היה
שמח לאין ערוך.

הסיפור באדיבות אתר "מידה טובה בפרשה"
"וירא בסבלותם- "...
פרשת השבוע מלמדת על אהבת ישראל
להרחבה:
 • www.midatova.co.ilכל הזכויות שמורות

תעודת "מצטיין" לבוריס
לאורך כל תקופת עבודתו ,החל מקליטתו
בבית הספר ועד לשינוי הגדול שחל אצלו,
עוקב מנהל בית הספר "ביאליק" אחר עבודתו
של בוריס ,מלווה אותו ,מעודד וכו' ,אך לא
היה לו פנאי גם להדריך אותו כמו שעשה זאת
יפה ,שמעון .עכשיו ,כשראה המנהל את הבעת
פניו השמחות של בוריס ,ויותר  -את השיפור
המשמעותי שחל בביצוע המשימות שעליו,
החליט המנהל להעניק לו תעודת "מצטיין",
תעודה שמעניק המנהל בכל שנה ,לשלושה
עובדים מצטיינים .את התעודה העניק המנהל
לבוריס במעמד כל צוות העובדים ,ובנוכחות
בני משפחתו של בוריס .כאורח כבוד ,הוזמן
שמעון שעזר לבוריס מאד .במעמד זה הודה
המנהל לשמעון שגילה בליווי המתמשך
אהבת ישראל אמיתית .בדברי ברכתו לבוריס
אמר ,בין השאר" :בוריס ,לימדת אותנו ש'אין
דבר העומד בפני הרצון'".
3

מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל

על-פי משלי ה"חפץ חיים"

האיש התפלא ואפילו קצת כעס :איזה חוסר
מבט כולל
סדר ובלבול יש במקום הזה! מדוע לא קורא
לאחד מבתי הכנסת שבעיר ורשא ,נכנס הגבאי לאנשים לפי סדר ישיבתם?
פעם עובר אורח .האיש לא היה רגיל
בתפילה בבית כנסת ,אך עקב סקרנותו הוא לא שאל מאומה את הגבאי ,והחליט
שבפעמים הבאות ינסה להיכנס לבתי כנסת
החליט להיכנס ולראות כיצד מתנהלת
אחרים .אולי שם הדברים מתנהלים לפי סדר
תפילה כסדרה.
יותר מובן...
היום בו נכנס האיש לראשונה לבית כנסת,
היה יום שני .כידוע ,ביום שני מוציאים ספר
תורה וקוראים בפרשת השבוע .הגבאי
מעלה לתורה "כוהן"" ,לוי" ו"ישראל" ,כמו
שכולנו מכירים.

מה רבה היתה הפתעתו כאשר גילה שבכל
בתי הכנסת נוהגים להעלות אנשים לתורה
שלא לפי סדר ישיבתם ,אלא אחד מכאן
ואחד מכאן.

לא יכול האיש להתאפק ,ופנה לגבאי בית
האיש הזה לא הכיר את המנהגים בכלל .הכנסת בו התפלל באותו הבוקר" :אמור
הוא התבונן וראה כיצד קורא הגבאי לעלייה לי ,מהו המנהג המשונה הזה שנהוג בבתי
לתורה אדם אחד שיושב בקצה האחד בבית הכנסת? הגבאי מעלה אנשים ללא כל סדר,
רק בלאגן ואנרכיה!"
הכנסת ,ולאחריו לאדם אחר שיושב בכלל
בקצה השני .העולה השלישי שעלה לתורה  -חייך הגבאי אל האיש ,והוציא מחברת
מיוחדת ,בה רשומים שמות המתפללים.
ישב בפינה שלישית של בית הכנסת.
> > >
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"ראה ,אדוני הנכבד! כאן ,במחברת זו,
רשומים כל מתפללי בית הכנסת .אם היית
מתפלל באותו בית כנסת כמה פעמים ברצף,
היית רואה שבכל שבוע עולים לתורה אנשים
אחרים .הסדר מופיע כאן ,במחברת הזו .כאן
מסומן לי מי עלה בפעם הקודמת ,ומי יעלה
בפעם הבאה ,מי כוהן ומי לוי .הכול מסודר
להפליא!"...
הבין האיש ואמר" :עכשיו אני מבין ...רק
כשמסתכלים על התמונה במלואה אפשר
להבין איזה סדר יש כאן .כאשר באים כאורחים
ללא מבט כללי ,המציאות נראית חסרת כל
סדר והיגיון"...
• • •
גם בחיים שלנו ,לפעמים אנחנו מתרשמים
מאירועים בודדים וקטנים ,ועולות לנו שאלות.
השגחת ה' היא רחבה וכוללת ,אם היינו רואים
הכול  -לא היו לנו שאלות כלל...
5

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא נכון?
דות העבריות קראו פועה ודבורה

 .1למייל

 .2יוכבד

הצפינה את משה שלושה חודשים

 .3לכוהן מדיין היו  8בנות
 .4יתרו היה בנו של כהן מדיין
 .5משה נס מפני הנחש
אות השלישי היה שהמים נהפכו לדם

 .6ה

כים מיד לשליחות שה' הטיל עליו

 .7משה רבנו הס

חידת חדגא :איזה שבח ידוע לארץ ישראל מופיע לראשונה בפרשתנו?

meirkids.co.il
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תפזורת
משה
מלון
פרעה
נחש
דם
ציפורה
מצרים
רעמסס
מילדות
נחש
שלג
שמות
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חידת פולקע :היכן נזכר הר סיני בפרשה?
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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...

טליה

יׁשהּו
נַ ֲע ָמהַׁ :ש ָּבת ָׁשלֹום! ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים ֶאת ֵס ֶפר ְׁשמֹותִ .מ ֶ
יעה לָ ִראׁשֹונָ ה ְּב ָפ ָר ָׁש ֵתנּו?
מֹופ ָ
ׁשּובה ְמאֹד ִ
זֹוכר ֵאיזֹו ְּדמּות ֲח ָ
ֵ
יֹוד ַע! מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו!
יֹונָ ָתןֲ :אנִ י ֵ
יע
מֹופ ַ
ּתֹורה ,מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ִ
נַ ֲע ָמה :יָ ֶפה ְמאֹד! ִמ ָּפ ָר ַׁשת ְׁשמֹות וְ ַעד סֹוף ַה ָ
ִּכ ְמ ַעט ְּב ָכל ָּפ ָר ָׁשה .הּוא ִהנְ ִהיג ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר ָׁ 40שנָ ה ,וְ ַעל
ּדּוע נִ ְב ַחר מ ֶֹׁשה לַ ַּת ְפ ִק ִידים
חֹוׁש ִביםַ ,מ ַ
ּתֹורהַ .מה ַא ֶּתם ְ
יָ דֹו נִ ְּתנָ ה לָ נּו ַה ָ
ׁשּובים ַהּלָ לּו?
ַה ֲח ִ
ַט ְליָ ה :הּוא ָהיָ ה ֲה ִכי ַמ ְת ִאים ִּכי הּוא ָהיָ ה ֲה ִכי ַצ ִּדיק וְ ָענָ ו.
רֹועה
ּתֹורה ָּכתּוב ֶׁשהּוא ָהיָ ה ֶ
ּתֹורהַּ .ב ָ
ֶּבנִ י :נָ כֹוןֲ ,א ָבל ֶזה ֹלא ָּכתּוב ַּב ָ
צֹאן וְ ָאז ה' נִ גְ לָ ה ֵאלָ יו ַּב ְּסנֶ הֹ .לא ָּכתּוב ֶׁשהּוא ָהיָ ה ַרב ּגָ דֹול וְ ֶׁשהּוא
ָהיָ ה ַצ ִּדיק...
לֹומ ִדים ֶׁשּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
ּתֹורה ֲאנַ ְחנּו ְ
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון ְמאֹדֶּ ,בנִ יִ .מ ַּמה ֶּׁש ָּכתּוב ַּב ָ
יּוחדֹות –
ּומ ָ
נִ ְב ַחר ִּבגְ לַ ל ַה ִּמּדֹות ֶׁשּלֹו וְ ַה ִה ְתנַ ֲהגּות ֶׁשּלֹוֶׁ ,ש ָהיּו טֹובֹות ְ
ּומן ַה ְּס ָתם
ימים לְ ַמנְ ִהיג .מ ֶֹׁשה ּגָ ַדל ְּב ֵבית ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ִּמ ְצ ַריִ םִ ,
ּומ ְת ִא ִ
ַ
ּתֹורה ִמ ִּפיו ֶׁשל ַּפ ְרעֹהֲ ...א ָבל ִּבגְ לַ ל ֶׁשהּוא ָר ָעה ֶאת
ֹלא לָ ַמד ָׁשם ָ
רֹועה ַהּנֶ ֱא ָמן
חֹותנֹו ְּבנֶ ֱא ָמנּות וְ י ֶֹׁשר ,הּוא ָהיָ ה ָראּוי לִ ְהיֹות ָה ֶ
ְ
צֹאן יִ ְתרֹו
ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל!
ּתֹורה" .מ ֶֹׁשה
ֶּבנִ י :אּולַ י ֶזה ָקׁשּור לְ ָמה ֶּׁש ָא ְמרּו ָח ָז"ל ֶ"ּד ֶרְך ֶא ֶרץ ָק ְד ָמה לַ ָ
ַר ֵּבנּו ָהיָ ה ַּב ַעל ִמּדֹות טֹובֹות וְ ֶד ֶרְך ֶא ֶרץ ,וְ לָ ֵכן הּוא ָז ָכה לְ ַהנְ ִהיג ֶאת ַעם
ּתֹורה.
יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,ולְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָ
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