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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת נֹח תשע"ח

ַה ֶח ֶסד ֶׁשל נ ַֹח
ַה ְּׁש ָר ִצים וְ ַה ֲח ָר ִקים ַה ְּק ַטּנִ ים
– ּכֻ ּלָ ם ִק ְּבלּו ֶאת ָהאֹכֶ ל
ֶׁש ַּמ ְת ִאים לָ ֶהם .נ ַֹח ָּד ַאג לְ כֻ ּלָ ם
ּכְ ֵדי ֶׁשּיֻ כְ לּו לִ ְחיֹות.

בּוע ְמ ֻס ָּפר ַעל ְמא ָֹרע
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
עּותי וְ גָ דֹולַ :ה ַּמּבּול.
ְמאֹד ַמ ְׁש ָמ ִ
ּכֻ ּלָ נּו יְ כֹולִ ים לְ ָת ֵאר לְ ַע ְצ ֵמנּו
ֶׁש ַה ַּמּבּול ָהיָ ה ָּד ָבר ְמאֹד ַמ ְפ ִחיד
וְ ָק ֶׁשהֲ .א ָבל לַ ה' ֹלא ָהיְ ָתה ְּב ֵר ָרה,
ִּבגְ לַ ל ֶׁש ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֹלא ִה ְתנַ ֲהגּו ִּבזְ כּות ַה ֶח ֶסד ַהּזֶ ה ֶׁשל נ ַֹח ָהעֹולָ ם
חֹוׁשב
ֵ
ּכֻ ּלֹו ִה ְת ַקּיֵ ם! ִאם נ ַֹח ָהיָ ה
ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך.
ַרק ַעל ַע ְצמֹוּ ,כָ ל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ֹלא
ַרק נ ַֹח ֶׁש ָהיָ ה ַצ ִּדיק ָּת ִמים ,נִ ַּצל
ֵמ ַה ַּמּבּולְּ ,ביַ ַחד ִעם ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹוָ .היּו יְ כֹולִ ים לִ ְחיֹות וְ ָהעֹולָ ם ָהיָ ה
ִמ ְת ַקלְ ֵקל לְ גַ ְמ ֵריִ .מּכָ אן נִ לְ ַמד
ֵאיְך ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ ְראֹות ֶׁשּנ ַֹח ָהיָ ה לְ ַע ְצ ֵמנּוֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ַה ֶח ֶסד ֶא ְפ ָׁשר
טֹוב לֵ ב ַ
ּוב ַעל ֶח ֶסד? ִאם נִ ְתּבֹונֵ ן ַמ ָּמׁש לְ ַה ִּציל ֶאת ָהעֹולָ םּ ,וכְ מֹו
ה
יב
ָ
ּת
ֵ
ה
ַ
תֹוְך
ּב
ְ
ה
ׂש
ָ
ע
ָ
ֹח
ַּב ֶּמה ֶׁשּנ ַ
ֶׁשּכָ תּוב ַּב ָּפסּוק ְּב ֵס ֶפר ְּת ִהּלִ ים
קּופה ֲא ֻרּכָ ה ,נִ ְר ֶאה ֶׁשּנ ַֹח
ְּב ֶמ ֶׁשְך ְּת ָ
"עֹולָ ם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶ ה".
ָּד ַאג ַה ְר ֵּבה ְמאֹד לַ ֲא ֵח ִריםּ .כָ ל
ַה ַחּיֹות וְ ַה ֶּב ֱהמֹות וְ ָהעֹופֹות ,וְ גַ ם ַׁש ַּבת ָׁשלֹום!
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ַה ִס

יּפּור

ִׁשילִ י וְ ַה ִּמ ְׁש ָּפט ַה ַע ִּתיק

ַמּכִ ִירים ֶאת ִׁשילִ י? ֶּב ַטח ַא ֶּתם ִמ ְת ַּפּלְ ִאים ֵאיזֶ ה
ׁשּועלִ ים
ׁשּועל .אּולַ י ֵאצֶ ל ָ
'ׁשילִ י'ִׁ .שילִ י הּוא ָ
ֵׁשם זֶ ה ִ
זֶ הּו ֵׁשם נָ פֹוץ...
ּׁשּועל ַהּצָ ִעיר וַ ֲח ַסר ַהּנִ ָּסיֹוןָ ,הלַ ְך ַּפ ַעם
ָאז ִׁשילִ י ַה ָ
לְ ִטּיּול ְס ָתוִ י ֵּבין ֲעצֵ י ַהּיַ ַער .הּוא ֹלא ָהלַ ְך לְ ַבד –
ׁשּועל זָ ֵקן
הּוא ָהלַ ְך ְּביַ ַחד ִעם ָסבֹוָ .ס ָּבא ֶׁשּלֹו ָהיָ ה ָ
ׁשּועל זָ ֵקן הֹולֵ ְך לְ ִטּיּול
יתם ַּפ ַעם ָ
וַ ֲע ִתיר נִ ָּסיֹוןְ .ר ִא ֶ
ִעם נֶ כְ ּדֹו?
רּוח ְק ִר ָירה נָ ְׁש ָבהַ ,אְך ְּבכָ ל זֹאת
ַהּיֹום ָהיָ ה נָ ִעיםַ ,
ַה ִּטּיּול ָהיָ ה ָארֹוְך וְ ִׁשילִ י ֶׁשּלָ ּנּו ִה ְת ַעּיֵ ף וְ ָהיָ ה צָ ֵמא.
"ׁשילִ י יַ ִּק ִיריַ ,הּיַ ַער
"ס ָּבא ֲאנִ י צָ ֵמא!" ָא ַמר ִׁשילִ יִ .
ָ
ָארֹוְך וְ ָסבּוְךַ ,עד ֶׁשּנֵ צֵ א ִמ ֶּמּנּו יִ ַּקח עֹוד זְ ַמןַ .אְך ַאל
אתיִ ם צְ ָע ִדים.
ְּד ָאגָ ה ,יֵ ְׁשנָ ה ְּב ֵאר ַמיִ ם ְּבעֹוד ּכְ ָמ ַ
ׁשּועל.
אתּה"ָ .ענָ ה ָס ָּבא ָ
ָה ָבה וְ נֵ לֵ ְך לִ ְק ָר ָ
ּופזִ יז,
גּועָּ .ת ִמיד הּוא ְקצָ ת זָ ִריז ָ
ִׁשילִ י ֹלא ָהיָ ה ָר ַ
נּוחה.
ּוכְ ֶׁשהּוא צָ ֵמא – ְּבוַ ַּדאי ֶׁש ֵאינֹו יָ כֹול לָ לֶ כֶ ת ִּב ְמ ָ
ֵמרֹב ְק ִפיצֹות וְ ִדּלּוגִ ים הּוא ּכִ ְמ ַעט ִה ִּפיל ֶאת ָס ָּבא
"ׁשילִ יְּ ,ב ַב ָּק ָׁשה נְ ַהג ִּבזְ ִהירּותִ .מ ְׁש ָּפט
ׁשּועלִ ...
ָ
אֹומרְ :ק ִפיצָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה זְ ִה ָירה –
ֵ
ׁשּועלִ י ַע ִּתיק
ָ
טֹובה ִמ ֶּמּנָ ה!"
נְ ִפילָ ה ָ

'ס ָּבא
ִׁשילִ י ֹלא ֵה ִבין ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֶׁשל ָסבֹוָ .
ַמ ֲא ִמין ַּב ֲא ִמירֹות ָה ַע ִּתיקֹות ַהּלָ לּו'ּ ,גִ ֵחְך לְ ַעצְ מֹו.
עֹומ ִדים ַעל יַ ד ַה ֵּב ֵאר.
עֹוד ֵהם ְמ ַד ְּב ִרים וְ ִהּנֵ ה ֵהם ְ
ימה.
ִׁשילִ י זִ ּנֵ ק ֶאל ְׂש ַפת ַה ֵּב ֵאר וְ כִ ְמ ַעט ֶׁשּנָ ַפל ְּפנִ ָ
"הּזָ ֵהר ֶׁשּלא ִּתּפֹול!"
"ֹלא ּכָ ְךִׁ ,שילִ י!" ,נָ זַ ף ּבֹו ָס ָּבאִ ,
"א ָבל ָס ָּבאַ ,מה ַה ְּב ָעיָ ה ֶׁש ֶאּפֹול? ֲה ֵרי ָא ַמ ְר ָּת
ֲ
טֹובה
ְּב ַעצְ ְמָך ֶׁש ְּק ִפיצָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה זְ ִה ָירה – נְ ִפילָ ה ָ
ׁשּועלִ ית .הּוא
מּומּיּות ָ
ִמ ֶּמּנָ ה!"ִ ,ה ְק ָׁשה ִׁשילִ י ְּב ַע ְר ִ
ֹלא ֵה ִבין ֶׁשּכָ כָ ה ֹלא ְמ ַד ְּב ִרים לְ ָס ָּבא" .עֹוד ָּת ִבין,
הֹוסיף.
ִׁשילִ י"ָ ,א ַמר ָס ָּבא וְ ֹלא ִ
ימנֵ י
ׁשּועל ֲע ַדיִ ן ֹלא ֶה ְר ָאה ִס ָ
ַה ִּטּיּול נִ ְמ ַׁשְךָ .ס ָּבא ָ
"ס ָּבא
ֲעיֵ פּותֲ ,א ָבל ַרגְ לָ יו ֶׁשל ִׁשילִ י ֵה ֵחלּו לִ כְ אֹובָ .
ֲאנִ י ָעיֵ ף"ָ ,א ַמר.
"ֹלא נּוכַ ל לַ ֲעצֹור ּכָ אןֲ .א ָריֹות ּונְ ֵמ ִרים יְ ֵׁשנִ ים ּכָ אן
רּוחת
עֹור ִרים עֹוד ְמ ַעט לַ ֲא ַ
ַּב ְּמאּורֹותֵ .הם ִמ ְת ְ
ַהּצָ ֳה ַריִ םֵ .הם ֹלא יְ ַר ֲחמּו ָעלֵ ינּוַ .חּיָ ִבים לְ ַה ְמ ִׁשיְך".
'אין ּכָ אן ׁשּום ַא ְריֵ ה
ַאך ִׁשילִ י ֹלא ָרצָ ה לְ ַה ְמ ִׁשיְךֵ .
אּורה
וְ גַ ם ֹלא נָ ֵמר'ָ ,ח ַׁשב .לְ ֶפ ַתע ָר ָאה ֵמ ָרחֹוק ְמ ָ
ְק ַטּנָ ה ַּבּגִ ְב ָעה ֶׁש ִּב ְקצֵ ה ַה ְּׁש ִביל" .הֹו! ִהּנֵ ה ָמקֹום
> > >

2

> > >

נּוחָ .ס ָּבא ֲאנִ י עֹולֶ ה לְ ָׁשםַ ,א ָּתה ֻמזְ ָמן
ְמ ֻעּלֶ ה לָ ַ
אּורה.
ּוב ְק ִפיצָ ה ַא ִּד ָירּה זִ ּנֵ ק לְ כִ ּוּון ַה ְּמ ָ
לָ בֹוא!"ָ ,א ַמר ִ
בֹוהלֹות ֶׁשל
הּוא ֹלא ִה ְס ִּפיק לִ ְראֹות ֶאת ָּפנָ יו ַה ְמ ֲ
ׁשּועל.
ָס ָּבא ָ
ִּב ְמ ִהירּות
ִק ְּפצֵ ץ
ִׁשילִ י
ְּב ַמ ֲעלֵ ה ַה ְּׁש ִביל וְ ֹלא ִה ְב ִחין
ַּבּבֹור ֶה ָעמֹוק ֶׁש ָהיָ ה ָּפעּור
ְּב ַא ְד ַמת ַה ְּׁש ִבילֶ ,מ ְר ַחק ֹלא
אּורהִׁ .שילִ י ֶׁש ִהּגִ ַיע
ּגָ דֹול ֵמ ַה ְּמ ָ
יח לַ ֲעצֹור,
ִּב ְק ִפיצָ ה ֹלא ִהצְ לִ ַ
וְ נָ ַפל יָ ָׁשר לְ תֹוְך ַהּבֹורַ .ה ַּמּכָ ה
כֹוא ֶבת ,וְ ִׁשילִ י
ָהיְ ָתה ָק ָׁשה וְ ֶ
ָׁשכַ ב ַּבּבֹור ֲח ַסר אֹונִ יםִׁ .שילִ י
ֹלא יָ ַדע ֶׁש ַהּנְ ִפילָ ה לַ ּבֹור
ִהּצִ ילָ ה אֹותֹו...
עֹורר
ִה ְת ֵ
ַה ֲח ָב ָטה
ִמּקֹול
אּורהֲ ,הֹלא
ּגֹורר ְּבתֹוְך ַה ְּמ ָ
ַה ַּדּיָ ר ַה ְּמכֻ ָּבד ֶׁש ִה ְת ֵ
אׁשי ֶׁשל ַהּיַ ַערִׁ .שילִ י ָׁש ַמע ֶאת
הּוא ָה ַא ְריֵ ה ָה ָר ִ
אּורה ,וְ ֵה ִבין
קֹולֹות ָה ַא ְריֵ ה ֶׁש ִה ְת ִחיל לָ צֵ את ֵמ ַה ְּמ ָ
יֹותר
אּורה ַהּזֹו ֹלא ָהיְ ָתה ַה ָּמקֹום ַהּטֹוב ְּב ֵ
ֶׁש ַה ְּמ ָ

נּוחהּ ...כָ ֵעת ָעלָ יו לְ ִה ְס ַּתּלֵ ק ִמּפֹה לִ ְפנֵ י ֶׁשּיֵ ָה ֵפְך
לִ ְמ ָ
לַ ָּמנָ ה ָה ִע ָּק ִרית ֶׁשל ָה ַא ְריֵ ה...
יח ִׁשילִ י לָ ֵתת זִ ּנּוק ַא ִּדיר
ָּב ֶרגַ ע ָה ַא ֲחרֹון ִהצְ לִ ַ
וְ לָ צֵ את ֵמ ַהּבֹור ֶה ָעמֹוק .הּוא ָּב ַרח ּכָ ל עֹוד נַ ְפׁשֹו
ׁשּועל
ָ
ּבֹו ,וְ ִהּגִ ַיע ֶאל ָס ָּבא
ֶׁש ִה ְס ַּת ֵּתר ְּב ִק ְר ַבת ָמקֹום.
"ס ָּבאֵ ,איזֶ ה ַמּזָ ל ֶׁשּנָ ַפלְ ִּתי
ָ
יתי נִ כְ נַ ס
לְ תֹוְך ַהּבֹור! ִאם ָהיִ ִ
אּורה ֶׁשל ָה ַא ְריֵ הֵ ,אין ִסּכּוי
לַ ְּמ ָ
יתי יֹוצֵ א ִמ ָּׁשם ַחי"...
ֶׁש ָהיִ ִ
ָס ָּבא ִח ֵּבק ֶאת ִׁשילִ י וְ ָא ַמר:
הּובי ,לְ עֹולָ ם ַאל
"ׁשילִ י ֲא ִ
ִ
ׁשּועלִ ּיִ ים
ָ
ְּתזַ לְ זֵ ל ְּב ִמ ְׁש ָּפ ִטים
ַע ִּת ִיקיםַ .עכְ ָׁשיו ֵה ַבנְ ָּת ֶאת
ַמה ֶּׁש ָא ַמ ְר ִּתי לְ ָך ְ'ק ִפיצָ ה
טֹובה ִמ ֶּמּנָ ה'? ַהּנְ ִפילָ ה
ֶׁש ֵאינָ ּה זְ ִה ָירה  -נְ ִפילָ ה ָ
ֶׁשּלְ ָך ֶאל ַהּבֹור ִהּצִ ילָ ה ֶאת ַחּיֶ יָךִ .אם ַה ְּק ִפיצָ ה
יֹוד ַע ַמה
יחהִ ,מי ֵ
אּורה ָהיְ ָתה ַמצְ לִ ָ
ֶׁשּלְ ָך לְ ֵע ֶבר ַה ְּמ ָ
קֹורה"...
ָהיָ ה ֶ
ׁשּועל
ּׁשּועל לְ כַ ֵּבד ֶאת ָס ָּבא ָ
ּומ ָאז לָ ַמד ִׁשילִ י ַה ָ
ֵ
וְ ֶאת ְּד ָב ָריו.
3

מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל

על-פי משלי ה"חפץ חיים"

ַמר ֶא ְרדּ ַ
ּוא ְרד וְ ַה ֶ ּכ ֶסף
ֶּכ ֶסף ַרב ָהיָ ה ְל ַמר ֶא ְרדּ ַ
ּוא ְרדּ ְ .ב ֶח ׁ ְשבּ ֹון ַה ַ ּב ְנק
דו ִלים ,וְ ַאף ְ ּב ֵב ֹ
כּומי ֶּכ ֶסף ְ ּג ֹ
יתו ָהיּו
ׁ ֶש ּל ֹו ָהיּו ְס ֵ
ֹ
ַּכ ָּמה ַּכ ָּס ֹ
פות ְמ ֵלאות ְ ּב ֶכ ֶסף ְמזֻ ָּמן .הּוא ָהיָ ה ָא ָדם
ְ
ירּותו ָּ -כך גּ ֹ ֶדל ַק ְמ ָצ ֹ
ֹ
נּותו.
ָע ׁ ִשירַ ,א ְך ְּכגֹ ֶדל ֲע ׁ ִש
רּוטה ִמ ִּכ ֹ
ּוא ְרד לֹא ֹ
ֶא ְרדּ ַ
יסוִ ,ל ְפ ֵני ׁ ֶש ָח ׁ ַשב
הו ִציא ּ ְפ ָ
וְ ִח ׁ ּ ֵשב ׁ ָש ָעה ֲא ֻר ָּכה ַעד ַּכ ָּמה ַה ֹ
הו ָצ ָאה ֶה ְכ ֵר ִחית.
ַ ּגם ְצ ָד ָקה הּוא לֹא ָנ ַתן .הּוא לֹא ָהיָ ה ְמ ֻס ָ ּגל
"ל ַבזְ ֵ ּבז" ֶאת ַּכ ְס ּפ ֹו ִ ּב ׁ ְש ִביל ַע ְצ ֹ
ּובוַ דָּ אי ׁ ֶש ּלֹא
מוְ ,
ְ
ְלצ ֹ ֶר ְך ֲא ֵח ִרים...
ָּכ ְך הּוא ַחי ֶאת ַחּיָ יוַ ,א ְך ֵמ ֹ
רב ַק ְמ ָצנּותּ ַ ,גם
אות ַה ֶה ְכ ֵר ִח ֹּיות ָ ּג ְרמּו ֹ
הו ָצ ֹ
ַה ֹ
לו ְל ַצ ַער ַרבֶ .ע ֶרב
עוד! ֵא ֶינ ִ ּני ָצ ִריךְ
ּוא ְרד ֶה ְח ִליט" :לֹא ֹ
ֶא ָחד ֶא ְרדּ ַ
כול ָּכל ָּכך ַה ְר ֵ ּבהֵ .מ ַע ְכ ׁ ָשיו ִ ּב ְמ ֹ
ֶל ֱא ֹ
קום ָח ֵמ ׁש
או ַכל ַרק ׁ ָשל ֹׁש! ִ ּב ְמ ֹ
רּוסות ֶל ֶחם ְ ּב ֹיוםֹ ,
ֹ
קום
ּ ְפ
כול ָ ּב ָ ׂ
ֶל ֱא ֹ
שר ְ ּב ָכל ֲא ַ
רּוחת ָצ ֳה ַריִ םֵ ,מ ַע ְכ ׁ ָשיו
ּופ ֹ
בּוע! ַ ּגם ִ ּב ָיר ֹ
או ַכל ָ ּב ָ ׂ
ֹ
שר ַרק ּ ַפ ַעם ַ ּב ׁ ּ ָש ַ
רות
קות ֵ
ֹ
ֹ
ֹ
ֹ
ׁ
ַא ְמ ִעיט ֵמ ַע ָּתה"ְ .ל ִפי ֶח ְשבּ ונוּ ְ ,ב ִצ ְמצּום הו ְצאות
יּוכל ַל ֲח ֹ
ילה ׁ ֶש ּל ֹו הּוא ַ
סו ְך ַּכ ָּמה ַא ְל ֵפי
ָה ֲא ִכ ָ

ׁ ְש ָק ִלים ְ ּב ׁ ָש ָנה! ַרק ַה ַּמ ְח ׁ ָש ָבה ַעל ּת ֹו ֶס ֶפת ַא ְל ֵפי
נוּ ָ ,ג ְר ָמה ֹ
ׁ ְש ָק ִלים ְל ֶח ׁ ְשבּ ֹו ֹ
לו ע ֹ ֶנג ַרב.
יל ֹ
ּוא ְרד ָע ַמד ְ ּב ַה ְח ָל ָט ֹ
ַמר ֶא ְרדּ ַ
תו.
תו וְ ִצ ְמ ֵצם ַ ּב ֲא ִכ ָ
ְ
ֹ
ׁ
ָא ְמ ָנם הּוא ָהיָ ה ָר ֵעב וְ ַאף ִמ ְש ָקלו יָ ַרדַ ,אך ַמה
שים ַעל ְמ ָנת ַל ֲח ֹ
עו ִ ׂ
ּלֹא ֹ
סו ְך ֶּכ ֶסף...
ָּכ ְך הּוא ַחי ְ ּב ִצ ְמצּום ׁ ְש ָנ ַתיִ ם וְ ׁ ָשל ֹׁשַ .א ְך ֹ
"או ֵהב
ֶּכ ֶסף לֹא יִ ְ ׂ
ש ַ ּבע ֶּכ ֶסף"ְ .ל ַא ַחר ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָש ִניםׁ ,שּוב
"ּומי ָא ַמר ׁ ֶש ֵא ֶינ ִ ּני יָ ֹ
ר ׁ
ָע ְל ָתה ְ ּב ֹ
כול
אש ֹו ַמ ְח ׁ ָש ָבהִ :
ְל ִה ְס ַּת ּ ֵפק ְ ּב ָפ ֹ
חות אֹ ֶכל?"ׁ .שּוב יָ ׁ ַשב וְ ִח ׁ ּ ֵשב ַ
ּוב ּס ֹוף
ֹ
יע ְל ַה ְח ָל ָטה" :לֹא ֹ
ִה ִ ּג ַ
רּוסות ֶל ֶחם
עוד! ׁ ָשל ֹׁש ּ ְפ
ֹ
ֹ
ֹ
ְ ּב ֹיום זֶ ה יו ֵתר ִמדַּ י! ֵמ ַהּיום או ַכל ַרק ּ ְפ ַ
רּוסת ֶל ֶחם
שר? ּ ֵפ ֹ
ַא ַחת ְ ּב ֹיוםּ ָ .ב ָ ׂ
רות? ְ ּב ׁשּום ּ ָפ ִנים וְ אֹ ֶפן לֹא!
ֹיו ֵתר לֹא ֲא ַבזְ ֵ ּבז ֶאת ַּכ ְס ּ ִפי ָל ִריק!" ֶה ְח ִליטָ ,א ַמר
או ֹ
שהֵ .מ ֹ
וְ ָע ָ ׂ
תו ַה ֹּיום וָ ַה ְל ָאה ָא ַכל ַמר ֶא ְרדּ ַ
ּוא ְרד
ּ ְפ ַ
רּוסת ֶל ֶחם ַא ַחת ְ ּב ֹיום.
ֹ
ֵאין צ ֹ ֶר ְך ֹ
יאּותו ׁ ֶשל ָה ִא ׁיש ֶנ ְח ְל ׁ ָשה
לו ַמר ׁ ֶש ְ ּב ִר
ׁ
ֹ
ֹ
ׁ
ְמאֹדֹ .יום ֶא ָחד ְּכ ֶש ִה ְתעו ֵרר ַ ּבבּ ֶקר ִה ְר ִ ּגיש
כול ָלקּום ֵמ ַה ִּמ ָּטה ֵמ ֹ
ינו יָ ֹ
ׁ ֶש ִּכ ְמ ַעט ֵא ֹ
רב ֻח ְל ׁ ָשה.
ְל ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְצ ִל ַ
יח ְ ּבק ֹׁ ִשי ָלקּום ,הּוא ִה ְר ִ ּג ׁיש
> > >
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חו ָתיו ֵא ָינם ֹ
כ ֹ
נו ָר ָאה וְ ֵה ִבין ׁ ֶש ּ ֹ
ְס ַח ְרח ֹ ֶרת ֹ
עו ְמ ִדים
ּוא ְרד ֶנ ֱא ַלץ ְל ַהזְ ִמין ֹ
ֹ
לו ֹיו ֵתרֶ .א ְרדּ ַ
רו ֵפא ִ ּב ְד ִחיפּות.
ּומ ְס ָק ָנ ֹ
ָה ֹ
ּוב ַחןַ ,
רּורה:
תו ָהיְ ָתה ְ ּב ָ
רו ֵפא ָ ּב ַדק ָ
ָ
ֹ
ֹ
ׁ
ׁ
ֹ
"אדו ִני ַה ִ ּנ ְכ ָ ּבד! ֻח ְל ַשת ַהגּ ּוף ֶש ְ ּלך נו ַב ַעת ֵמח ֶסר
ֲ
ילה ֲחמּורֲ .א ִני ֹ
רּופה ,וְ ֵכן
רו ׁ ֵשם ְל ָך ִמ ְר ׁ ָשם ִל ְת ָ
ֲא ִכ ָ
ָע ֶל ָ
יך ְל ַה ְת ִחיל ֶל ֱא ֹ
כול ַה ְר ֵ ּבה ֹיו ֵתר ,וְ ַאף ֹיו ֵתר
ִמ ָּכל ָא ָדם ַא ֵחר!".
ֹ
עו ָלה
"וְ ַכ ָּמה
ֶא ְרדּ ַ
ּוא ְרד ַ ּב ֲח ׁ ָש ׁש.

לו ְ ּב ָ ׂ
ּוא ְרד ִה ְס ִ ּביר ֹ
ֶא ְרדּ ַ
ש ָפה ָר ָפה ַעד ַּכ ָּמה ָק ׁ ֶשה
הו ִציא ֶּכ ֶסףֲ ,א ִפ ּלּו ְל ָצ ְר ֵכי גּ ֹ
לו ְל ֹ
ֹ
יסּיִ ים.
ּופו ַה ְ ּב ִס ִ
סוךְ
יח ַל ֲח ֹ
הּוא ַ ּגם ִס ּ ֵפר ַעל ַא ְל ֵפי ַה ׁ ּ ְש ָק ִלים ׁ ֶש ִה ְצ ִל ַ
רו ֹ
ַ ּב ׁ ּ ָש ִנים ָה ַא ְח ֹ
ילה.
נות ַעל יְ ֵדי ִמיעּוט ָה ֲא ִכ ָ

ׁ ָש ַאל

ּוא ְרד ַהּיָ ָקר"ָ ,א ַמר ָה ֹ
"מר ֶא ְרדּ ַ
ַ
רו ֵפא"ְ ,ר ֵאה
ֶמה ָע ִ ׂ
ית ְל ַע ְצ ְמ ָך! ָח ַס ְכ ָּת ַּכ ָּמה ַא ְל ֵפי ׁ ְש ָק ִלים
ש ָ
ְ ּב ׁ ָש ָנהֲ ,א ָבל ַע ְכ ׁ ָשיו ִּת ְצ ָט ֵר ְך ְל ֹ
הו ִציא ֶּכ ֶסף ַרב
ַעל ַה ְּת ֹ
יאים וִ ָיק ִרים .לֹא
רּופות ,וְ ַעל ַמ ֲא ָכ ִלים ְ ּב ִר ִ
צּורה ְנ ֹ
ָח ַבל? ֲע ִדיף ְל ֹ
כו ָנה
הו ִציא ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ְ ּב ָ
ּול ִפי ַה ּצ ֹ ֶר ְך ,וְ ַגם ָל ַד ַעת ָל ֵתת ַל ֲא ֵח ִרים ִל ְצ ָד ָקה,
ְ
עו ֶ ׂ
ית ֹ
מות ַה ְ ּנ ֹ
קו ֹ
סו ְך ַ ּב ְּמ ֹ
וְ ַל ֲח ֹ
שה ָּכ ְך
כו ִניםִ .אם ָהיִ ָ
ית ַה ֹּיום ָ ּב ִריא ,וְ ַגם ַּכ ְס ּ ְפ ָך ָהיָ ה ִנ ׁ ְש ָאר ֶא ְצ ְל ָך".
ָהיִ ָ

לוֻ .ח ְל ׁ ָש ֹ
ּוא ְרד לֹא ִנ ׁ ְש ַמע ֹ
ֲא ָבל גּ ֹ
ּופו של ֶא ְרדּ ַ
תו
ֹ
ׁ
ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָרה וְ הּוא ֵה ִבין ֶש ֵאין לו ְ ּב ֵר ָירה .הּוא
ִה ְת ַק ׁ ּ ֵשר ׁשּוב ָל ֹ
ּוב ֵ ּק ׁש ֶאת ַה ִּמ ְר ׁ ָשם.
רו ֵפא ִ

רו ֵפא ֹ
ּוא ְרד יָ ַדע ׁ ֶש ָה ֹ
ֶא ְרדּ ַ
צו ֵדק ְ ּב ֵמ ָאה ָאחּוז,
יסו ְּכ ׁ ֶש ָצ ִריךְ,
וְ ֶה ְח ִליט ֵמ ַה ֹּיום ִל ְפ ּת ֹ ַח ֶאת ִּכ ֹ
מות ַה ְ ּנ ֹ
קו ֹ
סו ְך ַ ּב ְּמ ֹ
וְ ַל ֲח ֹ
כו ִנים.

רּופה
ַה ְּת ָ

ַהז ֹּו?",

"א ְר ׁש ֹום ְל ָך"ָ ,א ַמר ָה ֹ
"א ָבל לֹא ִל ְפ ֵני
רו ֵפאֲ ,
ֶ
ׁ ֶש ַּת ְס ִ ּביר ִלי ַמה ֹ
קו ֶרה ִא ְּת ָךַ ,מדּ ַ
ּוע ֵא ְינ ָך
ֹ
או ֵכל ָּכ ָראּוי?!"

חות ַּכ ָּמה ֵמ ֹ
"ת ׁ ְש ַאל ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְר ַק ַחתְ ,ל ָפ ֹ
אות
ִּ
ׁ ְש ָק ִלים"ָ .ע ָנה ָה ֹ
רו ֵפאֲ ,א ָבל ֶא ְרדּ ַ
ּוא ְרד ְּכ ָבר לֹא
מּוכן ְל ֹ
או ֹ
ׁ ָש ַמע ֹ
הו ִציא ָּכל ָּכ ְך
ָ
תו .הּוא לֹא ָהיָ ה
ַה ְר ֵ ּבה ֶּכ ֶסףַ ...
"אל ִּת ֵּתן ִלי ֶאת ַה ִּמ ְר ׁ ָשם! ֲא ִני לֹא
ָצ ִר ְ
רּופה ...יִ ְהיֶ ה ְ ּב ֵס ֶדר"ָ ,א ַמרָ .ה ֹ
רו ֵפא לֹא
יך ְּת ָ
ָהיָ ה יָ ֹ
כול ְל ִה ְתוַ ֵּכ ַח ִא ּת ֹו.
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למה דווקא אני?!
סיפור בהמשכים • פרק ח

אבא המשיך" :נכון סיפרתי לך שלפני
הכניסה לכפר הערבי ,דיברתי עם המפקד
וניסיתי לומר לו שיחליף ביני ובין שמולי? זה
באמת מה שעשיתי ,אבל שמולי בעצמו הבין
את זה אחרת לגמרי.
שמולי ,שראה אותי מדבר עם המפקד
ולבסוף נשאר לשמירה ולא נכנס לפעילות,
הבין שאני ביקשתי מהמפקד להישאר
בחוץ .ועוד יותר מכך – הוא ראה שהצבעתי
לעברו תוך כדי הדיבור עם המפקד ,והוא
הגיע למסקנה ברורה :המפקד רצה שאני
אכנס ושמולי יישאר בחוץ לשמירה ,ואני
הוא זה ששכנעתי את המפקד ש'יוותר לי',
וישלח את שמולי לפעילות במקומי .ככה
הוא הבין .בדיוק הפוך ממה שהיה!"
אבא שוב התנשם קצת ,נראה היה שעכשיו
מגיע שיא הסיפור.

תקציר :אבא ממשיך בסיפור :היה לי חבר
שקראו לו שמולי .בניגוד אליי ,הוא לא
רצה להיכנס לפעילות הקשה בכפר הערבי.
כשאני נשארתי בחוץ ,הוא נכנס.
הוא נפצע קשה מאוד ,יותר מכל השאר.

"שמולי שכב בבית החולים במשך שלושה
חודשים במצב של תרדמת .כאשר ,בדרך נס,
הוא פקח את עיניו – אני הייתי שם בדיוק.
כמובן לא ידעתי כלל שהוא כועס עליי.
בכלל לא חשבתי שהוא ראה אותי משוחח
עם המפקד .למעשה כל האירוע הזה כבר
נשכח ממני".
"אבל אז הכול התפרץ .שמולי פקח את עיניו
לראשונה .עברו חמש דקות עד שהוא פתח
את פיו ודיבר .שמולי לחש ,אבל באוזניי
הדברים נשמעו כצעקות נוראיות' :אני
זוכר מה שעשית לי ,ולעולם לא אסלח לך.
איך יכולת לבקש מהמפקד שישלח אותי
לקרב הנוראי הזה ,ואתה נשארת בחוץ? איך
יכולת?! ' ככה הוא אמר ושוב עצם את עיניו
ונרדם .ואני נשארתי עם המחשבות וההלם".
המשך יבוא

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

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1מה היו שמותיהם של בני נוח?

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

שנים בנה נוח את התיבה (רש"י)?

 .2כמה
בעלי חיים נכנסו לתיבה מכל סוג?
 .3כמה
בעלי חיים לא נכנסו לתיבה וניצלו?
 .4איזה סוג של
ענף הביאה היונה כשחזרה לנוח?
 .5איזה
דע נוח שאפשר לצאת מהתיבה?
 .6איך י
 .7היכן נחה התיבה?
 .8איזה עץ נטע נוח לאחר המבול?

חידת חדגא :מה היא "העיר הגדולה" ,ומניין אנו יודעים זאת?

meirkids.co.il
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מי נכנס לתיבה?
לפניכם רשימת בעלי חיים .התדעו לומר אלו מהם נכנסו שניים
שניים לתיבה ,אלו נכנסו שבעה שבעה ,ואלו לא נכנסו כלל?

פרה

עכביש

דוב

איִ ל

אריה

סנאי

פיל

נסיכת הנילוס

נמר

חסידה

נשר

בת יענה

קרפיון

קרנף

לטאה

שפמנון

חידת פולקע :בימיו של מי "נפלגה הארץ"?

meirkids.co.il
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בּוע
יֹוד ַע ֵאיְך ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
נַ ֲע ָמהַ :ה ַּׁש ָּבת רֹאׁש ח ֶֹדׁש ַמ ְר ֶח ְׁשוָ ןִ .מי ֵ
ׁשּורה לַ ח ֶֹדׁש ֶׁש ַּמ ְת ִחיל ַהּיֹום?
ְק ָ

נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

יֹוד ַעת! ַּב ָּפ ָר ָׁשה ְמ ֻס ָּפר ַעל ַה ַּמּבּולֶׁ ,ש ֶזּה ָהיָ ה ּגֶ ֶׁשם,
ַט ְליָ הֲ :אנִ י ַ
ּובח ֶֹדׁש ֶח ְׁשוָ ן ַמ ְת ִחיל לָ ֶר ֶדת ּגֶ ֶׁשם.
ְ
נַ ֲע ָמה :יָ ֶפה ְמאֹדְּ .בח ֶֹדׁש ֶח ְׁשוָ ן ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים לְ ַב ֵּקׁש "וְ ֵתן ַטל
זֹוהי ְּת ִחּלָ תֹו ֶׁשל ַהח ֶֹרף.
ּומ ָטר לִ ְב ָר ָכה"ִ .
ָ

בני

יֹוד ַע?
ֶּבנִ י :יֵ ׁש עֹוד ָּד ָבר ַּב ָּפ ָר ָׁשה ֶׁש ָּקׁשּור לַ ח ֶֹרף! ִמי ֵ
ּומ ֻס ַּפר
ַט ְליָ הַ :ה ֶּק ֶׁשת! ֶק ֶׁשת ֶּב ָענָ ן נִ ְר ֵאית לִ ְפ ָע ִמים ַּבח ֶֹרף ְ
יה ַּב ָּפ ָר ָׁשה.
ָעלֶ ָ

יֹונָ ָתןָ :ה ִע ַּקר ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה עֹוד ַּפ ַעם ַמּבּול!
יֹוד ִעיםָּ ,בעֹולָ ם
יח ֶׁשּלא יִ ְהיֶ ה ַמּבּולֲ .א ָבל ַא ֶּתם ְ
נַ ֲע ָמה :ה' ִה ְב ִט ַ
טֹורנַ דֹוֵ .אּלּו סּופֹות
יקן אֹו ְ
הּור ָ
ּתֹופעֹוֹת ֶט ַבע ְמאֹד ָקׁשֹות ְּכמֹו ִ
יֵ ְׁשנָ ן ְ
ּגֹורמֹות נְ ָז ִקים ַר ִּבים וְ ָק ִׁשיםָּ .ברּוְך ה' ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ֲח ָזקֹות ְמאֹד ֶׁש ְ
רּוח ֲח ָז ָקהֵ ,הם
ּומנַ ֶּׁש ֶבת ַ
ּיֹורד ַה ְר ֵּבה ּגֶ ֶׁשם ְ
ֵאין ָּכ ֵאּלֶ ה ְּד ָב ִריםּ .גַ ם ְּכ ֶׁש ֵ
טֹובה!
עֹוׂשים נְ ָז ִקים ָּכל ָּכְך ָק ִׁשיםָּ .ברּוְך ה' ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ֶא ֶרץ ָּכל ָּכְך ָ
ֹלא ִ
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

נַ ֲע ָמה :יָ ֶפה! ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמ ַס ֵּמן ַעל יְ ֵדי ַה ֶּק ֶׁשת ֶׁשּלְ עֹולָ ם
ׁשּורה לְ ח ֶֹדׁש
יֹותר ַמּבּולֲ .א ָבל יֵ ְׁשנָ ה עֹוד נְ ֻק ָּדה ֶׁש ְּק ָ
הּוא ֹלא יָ ִביא ֵ
ַמ ְר ֶח ְׁשוָ ן .יֵ ְׁשנָ ה ֵּד ָעה ְּב ִד ְב ֵרי ָח ָז"ל ֶׁש ַה ַּמּבּול ִה ְת ִחיל ְּבח ֶֹדׁש ֶח ְׁשוָ ן.
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