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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת אחרי מות  -קדושים תשע"ח

ְק ֻד ַּׁשת ֶא ֶרץ י ְִׂש ָר ֵאל
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!
קֹור ִאים ְׁש ֵּתי
ְ
ּגַ ם ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו
"א ֲח ֵרי-
ּתֹורהַ :
ָּפ ָר ִׁשּיֹות ִּב ְק ִר ַיאת ַה ָ
ֹוׁשים".
ּו"קד ִ
מֹות" ְ
נֹוׂשא
ֹוׁשים ִמ ְס ַּתּיֶ ֶמת ְּב ֵ
ָּפ ָר ַׁשת ְקד ִ
ֶׁש ָּקׁשּור לַ ּיָ ִמים ָה ֵאּלֶ ה ֶׁשל ח ֶֹדׁש
ִאּיָ רַּ .בח ֶֹדׁש ַהּזֶ ה ֲאנַ ְחנּו ְמ ַצּיְ נִ ים ֶאת
ּוב ֶה ְמ ֵׁשְך ּגַ ם ֶאת יֹום
יֹום ָה ַע ְצ ָמאּות ַ
ּוׁשלַ יִ ם.
יְ ר ָ
ּתֹורה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ּכָ ְך ֶׁש ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
ַה ָ
ַחּיָ ִבים לְ ִה ְתנַ ֵהג ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְּבא ֶֹפן ְמיֻ ָחד!
ַהּגֹויִ ם ֶׁש ָהיּו ּכָ אן ֶּב ָע ָבר ֹלא ִה ְתנַ ֲהגּו
ִּב ְק ֻד ָּׁשה וְ לָ כֵ ן ֵהם ֹלא יָ כְ לּו לְ ִה ָּׁש ֵאר
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.

ּדּוע ַּדוְ ָקא
יֹוד ִעים ַמ ַ
יְ לָ ִדיםַ ,א ֶּתם ְ
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים
יֹותר לְ ִה ְתנַ ֵהג ִּב ְק ֻד ָּׁשה?
לְ ִהּזָ ֵהר ֵ
ֹוׁשה.
ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּלָ ּנּו ִהיא ֶא ֶרץ ְקד ָ
ָא ְמנָ ם יֵ ׁש ָּבּה ֲא ָד ָמה וְ ֵע ִצים וַ ֲא ָבנִ ים
ּדֹומים לְ ַמה ֶּׁש ַּקּיָ ם ְּבכָ ל
ִ
ֶׁשּנִ ְר ִאים
יֹוד ִעים ֶׁש ָה ָא ֶרץ
ָהעֹולָ םֲ ,א ָבל ֲאנַ ְחנּו ְ
ִהיא ֶא ֶרץ ְמיֻ ֶח ֶדת וְ גַ ם ָה ֲא ָד ָמה ֶׁשּלָ ּה
ֹוׁשה ִּב ְמיֻ ָחד .לָ כֵ ן ַמ ָּמׁש
ִהיא ְקד ָ
ָחׁשּוב לִ ְׁשמֹור ַעל ַה ְק ֻד ָּׁשה ֶׁשל
ָה ָא ֶרץ ,לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות ,לִ לְ מֹוד
ּתֹורה וְ לִ גְ מֹול ֲח ָס ִדיםִ .אם ֲאנַ ְחנּו
ָ
נִ ְתנַ ֵהג ָּב ָא ֶרץ ִּב ְק ֻד ָּׁשהּ ,גַ ם ָה ָא ֶרץ
טֹובים,
ִ
ַּת ֲחזִ יר לָ נּו ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים
ְּב ֶעזְ ַרת ה'.
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ַה ִס

יּפּור
ילדים זו שמחה

"מזל טוב ,עליזה ,מה שלומך?" ,פנתה רינה
השכנה ממול לשכנתה שחזרה הביתה
מבית החלמה ליולדות.

"למה את שואלת? את צריכה עזרה? אין
בעיה .גליתִּ ,בתי מכיתה ו ,תשמח לבוא
לעזור לך".

"ברוך ה' ,בסדר .קצת קשה ,אבל העיקר
שהתינוק בריא ושלם".

"לא לא ,רק פשוט אני מתפעלת מהסדר
והניקיון בבית ,ומעניין מי היא העוזרת
החרוצה שעושה עבודה כה טובה".

זהו הילד העשירי למשפחת לוי ,בלי עין
הרע .משפחת לוי ידועה בשכונה כמשפחה
מיוחדת .כולם שם מסבירי פנים ונינוחים.
הם גרים בדירה קטנה של ארבעה חדרים,
ובכל זאת לא נשמעים מתלוננים על
מצוקת הדיור.
רינה ,את
את התינוק".

מוזמנת

להיכנס

לראות

רינה נכנסה ,ומה היא רואה? בית
מסודר ונקי".
"עליזה ,תרגישי טוב ותתחזקי .רציתי רק
לשאול אותך ממתי יש לך עוזרת בבית?"

"כנראה ,רינה ,מזמן לא נכנסת לביתנו .את
לא יודעת שאצלנו כולם שותפים בעבודות
הבית? כשהייתי בבית ההחלמה ,יוסי בעלי
כינס את כל הילדים ,הסביר להם שאמא
צריכה להתחזק ,וחילק ביניהם את כל
עבודות הבית ,כולל כביסות .לעצמו השאיר
רק את הקניות לבית מהסופר".
רינה חזרה הביתה נרגשת ,כולה מתפעלת
מהביקור הקצר אצל משפחת לוי ,ומיהרה
לשתף את בעלה אבי.
"שמע ,אבי ,עם כל הכבוד למשפחת לוי,
אבל אנחנו כשכנים צריכים לחשוב על איזו
עזרה משמעותית למשפחה".
> > >
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הסיפור באדיבות אתר "מידה טובה בפרשה"
הפרשה מלמדת על קדושת המשפחה
להרחבה:
 • www.midatova.co.ilכל הזכויות שמורות
> > >

"יש לי רעיון" ,הגיב אבי" .נזמן פגישה עם
ראש העיר ,נספר לו על המשפחה ואולי
נצליח לחמם לו את הלב להקל עליהם
בהוצאות לבית ,כמו תשלום ארנונה".
לאחר כשבועיים נפגשו עם ראש העיר.
הוא שמע אותם בקשב רב ולבסוף הציע
את עזרתו.
"ראשית ,תודה לכם על השכנות הטובה.
חשבתי שהעירייה תעזור בפטור מתשלום
הארנונה ובעוד נושא משמעותי .בימים
אלה מסתיימת בנייה של  100יחידות דיור.
ביניהן ישנן דירות של חמישה חדרים .אני
אעביר החלטה למכור להם דירת חמישה
חדרים במחיר קרן .נראה לכם שמשפחת
לוי תסכים?"
"אולי ,אנחנו לא מכירים אותם לעומק ,אבל
בהחלט כדאי להציע להם".
אבי נפגש עם יוסי לוי .סיפר לו על הפגישה
עם ראש העיר ועל הצעתו בנושא הדיור.
יוסי התנגד לרעיון.

"שמע אבי .תודה על היוזמה שלך ושל
אשתך רינה .הפטור מתשלום ארנונה ממש
טוב ,הוא מגיע בזמן ,אבל בעניין ההצעה
לדירה בבניין אחר ,כדאי שתדעו שאצלנו
הנוחות שבחיים היא על בסיס אחר ,לאו
דוקא כלכלי.
השכנּות שלנו ִאתכם ועם יתר דיירי הבנין
שווה לנו הון! אנחנו לא נמצא בשום מקום
שכנות כזאת .לכן ,למרות שצפוף לנו בדירה,
רחב לנו מאוד בלב".
אבי חזר הביתה עם התפעלות נוספת
מיוסי שכנו ,סיפר לרינה אשתו ,והם
המשיכו לחשוב על רעיונות נוספים לעזרה
למשפחת לוי.
ועד לרעיונות הבאים ,הכינו אבי ורינה
עם ילדיהם ,מתנה גדולה והגישו אותה
למשפחה .כשדפקו בדלת משפחת לוי ,ראו
כרזה קטנה על הדלת ,מעוצבת יפה" :ילדים
זו שמחה".
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל
סוף מעשה
"הי אבא ,יש כאן תמרור שהרחוב כאן הוא ללא מוצא!",
קראתי לעברו של אבי .היה זה בחג הפסח האחרון ,נסענו
לטיול ברכב עם בני המשפחה .אבא ואמא ישבו מלפנים
ואנחנו הילדים ישבנו מאחור .אני ישבתי במושב האמצעי,
כך שיכולתי לראות את הכביש ואת הדרך בהם אנחנו
נוסעים .לכן שמתי לב גם ַלתמרור של "דרך ללא מוצא".
"א ִלי ,מה אתה דואג? נסתדר! אולי נמצא איזשהו מוצא
ֵ
שם בין הבתים" ,ענה אבא .משכתי בכתפיי בחוסר הבנה.
נכנסנו לרחוב ,הסתובבנו מעט בין הבתים ולבסוף אבא
חזר עם הרכב לכיוון ממנו באנו" .צדקת .באמת אין מוצא
מהרחוב הזה .היה מיותר להיכנס אליו וסתם בזבזנו זמן",
אמר אבא ,ואני נשארתי מבולבל...
המשכנו בדרך .הגענו לאחד היישובים בצפון" .ילדים ,יש
כאן רכיבה על סוסים .אני מקווה שנהנה" ,אמר אבא.
הגענו לחוות הסוסים ,אך למרבה הצער היא היתה סגורה.
על השער היה שלט "החווה סגורה בימי החג".
"חבל שלא בדקנו אם החווה פתוחה לפני שנסענו לכאן",
מלמלה אחותי טלי" .מה פתאום לא בדקנו?" ,התפלא אבא,
"בוודאי שבדקתי לפני שיצאנו!"" .מה ,ואמרו לך שפתוח?!",
שאלתי" .לא" ,ענה אבא" ,היה מענה קולי שאמר שהחווה
סגורה בימי החג".

שוב התחלתי להתבלבל" :אז למה בכלל נסענו לכאן?"
"חשבתי שנסתדר ושאולי יפתחו לנו למרות זאת" ,ענה
אבא ,ואני כבר ממש לא הבנתי מה קורה' .מה הכוונה
נסתדר? למה שיפתחו את החווה רק בשבילנו?' ,חשבתי
לעצמי.
המשכנו בטיול ,עשינו מסלול קצר וישבנו לנוח .פתאום
אבא נזכר שלא התפללנו תפילת מנחה .אבא פנה לאדם
שעבר בקרבתנו" :סלח לי ,יש כאן אולי בית כנסת באזור?
אנחנו רוצים להתפלל מנחה".
"גם אני הייתי שמח להצטרף לתפילה" ,ענה האיש" ,אבל
בית הכנסת היחיד כאן אינו פעיל כבר חמש עשרה שנה,
לצערי .לא נראה לי שאפשר למצוא פה אנשים לתפילה.
סעו לאזור חיפה בוודאי שם תמצאו".
"תודה רבה לך" ,ענה אבא לאיש .האיש התרחק ואבא פנה
אלינו" :טוב ,בואו נלך לבית הכנסת שהאיש הזכיר .אנחנו
צריכים להתפלל מנחה" .בפעם השלישית הרגשתי שאני
לא מבין מה קורה" .אבא ,הרי הוא אמר שבית הכנסת סגור
כבר חמש עשרה שנה ,אז מה הטעם לחפש שם מניין?"
"מה הבעיה? אנחנו נסתדר ,אל תדאג! נלך ,יהיה בסדר",
אבא ענה שוב את התשובה המשונה הזו ,ואני לא הרפיתי:
"אבא ,אני לא מבין מה קורה איתנו היום .נכנסנו לרחוב
ללא מוצא ,הלכנו לחוות סוסים שידענו שהיא סגורה וגם
עכשיו אתה רוצה שנלך לבית כנסת שאינו פעיל כבר
שנים ...מה זה הטיול המשונה הזה?" ,שאלתי וראיתי שגם
אחיי מצטרפים לשאלתי.
> > >
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אבא חייך חיוך מסתורי ,וסימן לנו לשבת בצד הדרך.
"עכשיו אני יודע שהצלחתי במשימתי" ,פתח אבא את
דבריו" .עשיתי את המעשים המשונים האלה ,כדי לרמז
לכם משהו .אמא ואני רצינו להעביר לכם מסר מיוחד
בטיול היום .אתם יכולים לנסות לשער במה מדובר?
משהו שקשור לארוע החריג שקרה לנו לאחרונה".
ישבנו בשקט ,מהורהרים .כולנו הבנו במה מדובר.
זה היה כשבוע לפני חג הפסח .באחד הימים אחרי
הצהריים ,כשהיינו קצת משועממים ,עלה במוחי רעיון
משונה" .אולי נלך לחורשה שמאחורי היישוב?" ,הצעתי.
"מה ,זו עם העצים הגבוהים?" ,שאל אורי אחי" .כן,"...
לחשתי" .ומה נעשה שם?" ,שאלה טלי" .מה את חושבת
שעושים בחורשה עם עצים? מטפסים!" ,עניתי.
הודענו לאמא שאנחנו יוצאים לשחק ,והלכנו אל
החורשה .תוך זמן קצר היינו שקועים בתחרות של 'מי
יטפס יותר גבוה?' .לי לא היתה בעיה לטפס .טיפסתי על
אחד העצים ,וכשהייתי כבר די גבוה צעקתי לאחיי" :נו,
נראה אתכם מגיעים לגובה הזה!"
הטעות הגדולה שלנו היתה בכך ׁ ֶשנָ ַתנּו לאחי הקטן,
שמואלי ,לנסות לטפס .שמואלי הוא ילד קטן בן חמש
וחצי ,וגם הוא רצה להוכיח לנו שהוא יכול .האמת ,הוא
ממש הפתיע אותי ביכולת הטיפוס שלו .הוא עלה על אחד
העצים ,טיפס ועלה ,טיפס ועלה והגיע לגובה רב .הוא לא
הסתפק בזה והמשיך לעלות עוד ועוד.

לפתע שמואלי עצר את הטיפוס .הוא השפיל את מבטו
למטה ,ונבהל בעצמו מהגובה הרב אליו הגיע .ואז התחלנו
להבין שאנחנו בצרות :שמואלי לא יכול היה לרדת .הפחד
מליפול וחוסר הניסיון שלו גרמו לכך שהוא נשאר תקוע
למעלה למעלה על העץ .כשהבנתי שזה המצב ירדתי
מהר למטה ,וניסיתי להדריך אותו כיצד לרדת .אבל
שמואלי ממש לא העיז לזוז.
אחרי נסיונות שונים נאלצנו להזעיק את אבא ,שהזמין
באופן מיוחד את אחד החברים שלו ,שהוא בעל מנוף
גבוה .הם עלו במנוף והורידו את שמואלי המפוחד מהעץ.
כולנו יצאנו די המומים מהסיפור הזה.
"ילדים יקרים" ,אבא העיר אותנו מהמחשבות" ,אנחנו
יודעים שהחוויה ההיא היתה לא פשוטה עבור כולנו .ברוך
ה' ,אף אחד לא נפגע מהסיפור עם העצים בחורשה .אבל
חשוב לנו מאוד להדגיש לכם ,שתמיד תמיד – 'סוף מעשה
במחשבה תחילה' .אם נחשוב בתחילה מה עלול לקרות
כתוצאה ממעשינו ,נוכל להבין שיש מקומות רבים שעדיף
ומיותר ולפעמים גם מסוכן להיכנס אליהם.
אמא ואני בחרנו להראות לכם בטיול היום ,שמחשבות של
'נסתדר ,יהיה בסדר' אינן תמיד נכונות ומועילות .לפעמים
אנחנו צריכים להימנע מלעשות דברים שיובילו אותנו
למצבים מיותרים ,בלתי נעימים ,או מסוכנים.
המשכנו בטיול .את תפילת המנחה התפללנו במערת
אליהו ,מאוחר יותר .אבל את המסר של הטיול המיוחד
הזה כולנו נזכור תמיד.
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
.1

כנס לקודש הקודשים ביום כיפור?

אלו בגדים לובש הכוהן הגדול כשנ

כוהן הגדול בעבודתו ביום הכיפורים?

 .2על מי מכפר ה

 .3כיצד החליטו איזה

שעיר יעלה לה' ואיזה ילך לעזאזל?

 .4מהו 'נטע רבעי'?
 .5מה עושים

עם ֵפרות האילן בשנה הרביעית?

 .6מהו ההבדל

בין "לא תיקום" לבין "לא תיטור"?

חידת חדגא :איזה 'כלל גדול בתורה' מוזכר בפרשה?

meirkids.co.il
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מילים מבולבלות
לפניכם תשע מילים מבולבלות (או צמדי-מילים מבולבלים)

מתוך "ראשון" של פרשת "קדושים" .תוכלו למצוא את המילים הנכונות?

ילבין ראש
__________

אם יאוש
__________

הך מס
__________

לחתול
__________

רות הון
__________

עוללת
__________

מקדשי
__________

השפן
__________

אל הציר
__________

חידת פולקע :התדעו למי עוד ,מלבד הכוהן הגדול ,היה מותר להיכנס
לקודש הקודשים (לצורך מסויים) ,וכיצד עשה זאת?

meirkids.co.il
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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

רֹוצה עֹוד וַ ְפלִ ים ָּכ ֵאּלֶ ה!
יֹונָ ָתן :וַ ואּו ֵא ֶיזה וָ ֵפל ָט ִעים! ֲאנִ י ֶ
ַט ְליָ הֶ :רגַ ע ,יֹונָ ָתן יֵ ׁש ָּכאן עֹוד יְ לָ ִדים ֶׁשֹּלא ִק ְּבלּוַּ ,ת ְׁש ִאיר ּגַ ם לָ ֶהם!
ֶּבנִ י :יֹונָ ָתןַ ,קח עֹוד ֶא ָחד וְ ֶזהּוָ .צ ִריך לָ ַד ַעת לְ ִה ְת ַא ֵּפק ְק ָצת...
בּוע ְמ ֻד ָּבר ַעל ָּכְך ֶׁש ָּצ ִריְך לָ ַד ַעת לְ ִה ְת ַא ֵּפק.
נַ ֲע ָמהְּ :ב ִדּיּוק ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ּומ ְס ִּב ִירים ַה ְּמ ָפ ְר ִׁשים ֶׁש ַה ַּכּוָ נָ ה ִהיא
דֹוׁשים ִּת ְהיּו"ַ ,
"ק ִ
אֹומ ֶרת ְ
ֶ
ּתֹורה
ַה ָ
לֹומרֲ ,א ִפּלּו ֶׁש ֻמ ָּתר
דֹוׁשים ּגַ ם ִּב ְד ָב ִרים ֶׁש ֻּמ ָּתר לַ ֲעׂשֹותְּ .כ ַ
לִ ְהיֹות ְק ִ
יכים לִ ְפ ָע ִמים לְ ִה ְת ַא ֵּפק
לֶ ֱאכֹול ַה ְר ֵּבה ּגְ לִ ידֹות וְ ׁשֹוקֹולָ ִדים – ֲאנַ ְחנּו ְצ ִר ִ
וְ לֶ ֱאכֹול ְּב ִמ ָּדה.
בּוע ֻמ ְז ָּכר ִאּסּור ָה ָע ְרלָ ה.
ֶּבנִ יֶ :זה ַמ ְז ִּכיר לִ י עֹוד ָּד ָבר ַּב ָּפ ָר ָׁשהְּ .ב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
יהנֹות ֵמ ַה ֵּפרֹות ֶׁשּגְ ֵדלִ ים ָּב ֵעץ .לָ ַמ ְדנּו ְּב ִׁשעּור ָּפ ָר ַׁשת
ָׁשלֹוׁש ָׁשנִ ים ָאסּור לֵ ָ
בּוע ֶׁש ַא ַחד ַה ְּט ָע ִמים לָ ִאּסּור ַה ֶזה הּוא ְּכ ֵדי ֶׁשּנֵ ַדע לְ ִה ְת ַא ֵּפק .לַ ְמרֹות
ַה ָּׁש ַ
ֶׁשּנָ ַט ְענּו ֵעץ וְ ָט ַר ְחנּו ּבֹוֲ ,אנַ ְחנּו ִמ ְת ַא ְּפ ִקים ִמּלֶ ֱאכֹול ֶאת ַה ֵּפרֹות ָה ִראׁשֹונִ ים
ירּוׁשלַ יִ ם.
יעית ֻמ ָּתר לֶ ֱאכֹול ַרק ִּב ָ
ֶׁשּלֹוּ .גַ ם ֶאת ַה ֵּפרֹות ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה ָה ְר ִב ִ
ֹאכל
ַט ְליָ הֲ :א ָבל ִאם ֶזה ֻמ ָּתרָ ,אז לָ ָּמה ָצ ִריְך לְ ִה ְת ַא ֵּפק? ַמה ַה ְּב ָעיָ ה ֶׁשּנ ַ
ּומ ְמ ַּת ִּקים?
ַה ְר ֵּבה ּגְ לִ ידֹות ַ
יֹוד ַע לְ ִה ְת ַא ֵּפקָ ,עלּול לְ ַהגְ ִזיםַ .הגְ ָז ָמה ִהיא ָּד ָבר ֹלא ָּב ִריא,
נַ ֲע ָמהִ :מי ֶׁשּלא ֵ
סּורים,
נֹוׂשא .לִ ְפ ָע ִמים ֶזה ָעלּול ּגַ ם לִ גְ רֹום לָ ָא ָדם לַ ֲעׂשֹות ְּד ָב ִרים ֲא ִ
ְּב ָכל ֵ
נּוכל
ְּכ ֵדי לְ ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ָּד ָבר ֶׁשהּוא ָּכל ָּכְך ָרגִ יל ֵאלָ יוִ .אם נֵ ַדע לְ ִה ְת ַא ֵּפקַ ,
לְ ַה ְחלִ יט ְּב ַע ְצ ֵמנּו ַמה ְּכ ַדאי לַ ֲעׂשֹות ,וְ ֶזה ֲה ִכי טֹוב.
יֹונָ ָתן :נּוְּ ,כ ָבר ִה ְת ַא ָּפ ְק ִּתי ַה ְר ֵּבה ְז ַמןֻ ,מ ָּתר לִ י עֹוד וָ ֵפל ֶא ָחד?...

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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