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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת בחוקותי תשע"ח

עֹוׂשים נִ ִּסים!
ֲאנַ ְחנּו ִ
לֹומכֶ ם?
ָׁשלֹום יְ לָ ִדיםַ ,מה ְׁש ְ
בּוע ה' ְמגַ ּלֵ ה לָ נּו סֹוד
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
יֹוד ִעים ַמהּו
ְמאֹד ְמיֻ ָחדַ .א ֶּתם ְ
ַהּסֹוד ַה ְּמיֻ ָחד ַהּזֶ ה? ַהּסֹוד ַהּזֶ ה
הּוא ֶׁשּכֻ ּלָ נּו יְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות נִ ִּסים!
אֹומר 'יְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות
ֵ
ַמה זֶ ה
נִ ִּסים'?

ִּפ ְתאֹום ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ִמ ְׁש ַּתּנִ ים
טֹוב ֵתנּו?
לְ ָ
ׁשּובה ִהיאּ :כֵ ן! זֶ ה ַמ ָּמׁש ּכְ מֹו
ַה ְּת ָ
נֵ ס .זֶ ה 'נֵ ס נִ ְס ָּתר' .לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
יֵ ׁש ּכ ַֹח ְמיֻ ָחד ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְפ ִעיל
אֹותֹו ַעל יְ ֵדי ִקּיּום ַה ִּמ ְצוֹות,
ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדיםַ ,א ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל
ּתֹורהּ .כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו
וְ לִ ּמּוד ַה ָ
עֹוׂשים ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ,ה'
ִ
נֹותן לָ נּו
ְמ ַׁשּנֶ ה ֶאת ַה ֶּט ַבע וְ ֵ
טֹובים!
ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ִ

יחה לָ נּו ֶׁש ִאם נִ ְׁשמֹר
ּתֹורה ַמ ְב ִט ָ
ַה ָ
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך,
ֶאת ַה ָ
יֹוריד לָ נּו ּגֶ ֶׁשם לִ ְב ָרכָ ה ,וְ יִ ֵּתן לָ נּו
ה' ִ
טֹוביםֹ .לא
ִ
ֶאת ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֲהכִ י
יִ ְהיּו ִמלְ ָחמֹות וְ נֵ ֵׁשב ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ָאז ּבֹאֹו נִ זְ ּכֹור ֶאת זֶ ה ,וְ כָ כָ ה
לָ ֶב ַטחֵ .איך זֶ ה יָ כֹול לִ ְהיֹות? ַמהַ ,מ ָּמׁש נּוכַ ל לְ חֹולֵ ל נִ ִּסים לְ כָ ל
עֹוׂשים ִמ ְצוֹות ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל!
ִ
ִּבגְ לַ ל ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
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ַה ִס

יּפּור
הגבורה האמיתית של יואב

"זו הפעם השלישית שאני מוותר לו .די,
נמאס לי!" ,טען יואב למורה רחל בתלונתו
על יוסי.
"ספר לי בנחת מה קרה" ,ביקשה המורה
רחל מיואב.
"הוא פשוט מציק לי .בכל הפסקה הוא
פונה אלי בשאלות משונות כמו :מהי
העבודה של אבא שלך? כמה אחים ואחיות
אתם בבית? מה זה מעניין אותו?! אני לא
רוצה בכלל לדבר אתו בהפסקה ,אני מחכה
לצאת לשחק ,לא לדבר".
"אתה צודק ,יואב ,אבל כדאי אולי שתחשוב
אחרת על הסיפור הזה".
"למה את מתכוונת ,המורה?"
"פשוט חסר לך רקע על יוסי" ,המשיכה
המורה .יוסי בא מבית לא רגיל .הוא התייתם
מאביו בגיל צעיר מאד ,בקושי הכיר אותו.

בבית הם רק שני ילדים ,כשאחיו גדול ממנו
בחמש שנים".
"סליחה ,המורה ,אבל מה זה קשור
לעניין?! למה הוא צריך להטריד אולי
בשאלות כאלה?"
"יואב ,לא סיימתי את דברי .המתן
בסבלנות .ילד שגדל בבית כזה ,הוא מחפש
חברים .כשהוא חוזר הביתה ,הוא חוזר
לבית כמעט ריק .אחיו לא משחק אתו
ואפילו לא מתעניין בו מספיק .אמא שלו
מגיעה הביתה מעבודתה רק לפנות ערב.
אני חושבת ,שיש לך כאן הזדמנות טובה
לעזור לחבר הזקוק רק לתשומת לב".
"אבל למה הא פונה רק אליי?"
"כנראה ,מצא בך משהו טוב ,משהו שחסר
לו כל כך .אני מכירה אותך כתלמיד שאכפת
לו מאחרים ,משתף חברים במשחקים
ועוזר למי שזקוק .נכון שזה לא נעים להיות
> > >
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הסיפור באדיבות אתר "מידה טובה בפרשה"
"ונתתי שלום בארץ" -
הפרשה מלמדת על השלום
להרחבה:
 • www.midatova.co.ilכל הזכויות שמורות
> > >

מוטרד בשאלות ,אבל אני סומכת עליך
שתמצא דרך לעזור ליוסי".

"בשמחה ,אבקש רשות מאמא שלי ואבוא
אליך .תודה לך ".השיב יואב.

המורה סיימה את דבריה ויואב עמד
מהורהר למספר שניות.

וכך בביקורים הדדיים התחזקו הקשרים
בין השניים.

"המורה בעצם צודקת" ,אמר יואב בלבו.
"הסיפור של יוסי באמת עצוב .אני חייב
לחשוב על איזה רעיון".

•

למחרת ניגש יואב למורה" .המורה ,בוקר
טוב .חשבתי על רעיון .מה דעתך שאני
אזמין היום את יוסי אליי הביתה לאחר
הלימודים?"
"זה רעיון יפה ,אך הוא צריך לבקש רשות
מאמא שלו".
האישור לא איחר להגיע ,ויוסי התארח
באחד הימים אצל יואב.
"תודה לך יואב על האירוח .גם אני
רוצה להזמין אותך אלינו ,הביתה" ,פנה
יוסי ליואב.

"יואב ,אני רוצה לומר לך שנהגת במידת
הגבורה ,גבורה אמתית! פשוט' ,להצדיע
לך' .רק לפני שבועיים עוד התלוננת על יוסי
ועכשיו נהייתם חברים של ממש ,ידידים
באמת" ,שיבחה המורה רחל את יואב.
"המורה ,גיליתי שיש ליוסי בית מסודר
ויפה ,הרבה משחקים ,אבל הרגשתי מעט
מה עובר על יוסי כל יום :שיעמום ,יותר
מדי שקט".
"שים לב ,יואב ,כמה אפשר לעזור לחבר
במעט מאמץ .כך היתה דרכו של אהרון
הכהן' :אוהב שלום ורודף שלום ,אוהב את
הבריות ומקרבן לתורה' בהצלחה לשניכם".
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל
הילד על ה'בימבה'
שלום חברים .שמי אשר ואני בן  .9רציתי לספר לכם
סיפור שקרה לי בחופש הגדול שעבר.
באחד מימי החופש ,קבעתי עם מוישי  -שהוא החבר
הכי טוב שלי  -שניפגש בגן המשחקים שנמצא
ברחוב 'הראובני' .קבענו להיפגש בשעה עשר
בבוקר .בשעה תשע וחמישים דקות יצאתי מהבית.
הגן הזה בכלל לא רחוק מהבית שלי ,אבל יצאתי
עשר דקות לפני הזמן כי כבר ממש ציפיתי להיפגש
עם מוישי .מוישי לא גר קרוב אליי ולא יוצא לנו הרבה
פעמים להיפגש בחופש.
בדרך לגן המשחקים עברתי ברחוב קטן שמוביל
לרחוב 'הראובני' .בפינת הרחוב ראיתי ילד קטן,
אולי בן  ,3יושב על ה"בימבה" שלו ונוסע הלוך
ושוב ,קדימה ואחורה .הילד לא בכה ולא היה נראה
מוטרד .חשבתי לעצמי' :בטח אמא שלו נמצאת כאן
באזור' .הסתכלתי סביב סביב ,אבל לא ראיתי אף
אחד .לא אמא ,לא סבתא ואפילו לא אחות .בהתחלה
חשבתי לעצמי' :מה זה קשור אליך? הוא בטח יודע
את הדרך הביתה .הוא יסתדר!' ,והתחלתי להתקדם.
אבל אחרי כמה צעדים פתאום עלו לי בראש
מחשבות אחרות' :לא ,זה לא נכון להשאיר ככה ילד
בן שלוש על ה"בימבה" שלו .הוא נוסע ממש קרוב
לכביש .זה יכול להיות מאוד מסוכן!'

הסתובבתי אחורה וראיתי שהילד הקטן היה כבר
ממש על שפת המדרכה .היה נראה שהוא חושב
לרדת אל הכביש! זה כבר באמת היה ממש מסוכן.
ניגשתי אליו במהירות" .ילד ,איפה אמא שלך?",
שאלתי אותו .הילד לא ענה על שאלתי ,הוא רק
אמר בהתלהבות" :אני נוסע כמו גדולים! יש לי אוטו
ואני נוסע!" .מרוב הההתלהבות שלו שהוא 'נוסע
כמו גדולים' ,הוא התחיל להזיז את רגליו במהירות
ולהתקדם ישר לכיוון הכביש.
ידעתי שזו ממש סכנת נפשות ,אבל מצד שני חששתי
מאוד לתפוס אותו בכוח או לצעוק עליו .היה נראה לי
שזה עלול לגרום לו דווקא לברוח יותר לתוך הכביש.
ואז עלה בראשי רעיון" .הי ,ילד!" ,צעקתי אליו" .חכה
רגע! ה'אוטואים' הכי גדולים 'עושים חנייה'! בוא
תראה!" .הוא לא כל כך הבין מה אמרתי ,אבל אולי
בגלל שהוא שמע 'אוטואים' ו'גדולים' ,הוא הסתובב
וחזר אליי.
"הנה תראה כאן את המכוניות הכי גדולות איך הן
חונות פה בצד! אולי גם אתה תעשה חנייה כמו
גדול?" ,הצעתי לו" .אבל איפה אני אעשה חנייה?",
הוא שאל" .הכי טוב זה לעשות חנייה בבית!" ,אמרתי
לו" .גם אמא רוצה לראות איך אתה עושה חנייה
כמו גדול!" .התפלאתי בעצמי מהיכן עלה לי הרעיון
המשונה הזה 'לעשות חנייה' ,ועוד בבית...
הילד התלהב ממה שאמרתי ,אולי מהאמון שנתתי
בו .הוא התחיל ליסוע במהירות על ה'בימבה' ,והפעם
> > >
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– לכיוון הבית" .בוא תראה!" ,הוא קרא לי ,ואני
הלכתי אחריו במהירות.
הילד ידע יפה את הדרך לביתו ,והאמת – הבית
היה די רחוק .הוא כנראה הספיק 'לטייל' הרבה עם
ה"בימבה" שלו לפני שמצאתי אותו.
התקרבנו ,וכבר מרחוק זיהיתי המולה גדולה סביב
הבית .אלו היו שכנים ושכנות ,ילדים וילדות שעמדו
שם בפתח הבית והיו מודאגים ומבולבלים" .הנה
הוא! הנה הוא!" ,צעק לפתע אחד הילדים שזיהה
את הילד מרחוק .כל השכנים והילדים התחילו מיד
לרוץ לעברנו.
בסוף התברר שהילד החמוד הזה ,ששמו חיים ,יצא
מהבית כבר שעתיים לפני כן .בני הבית הרגישו
בדבר רק לאחר זמן .כשפגשנו אותם הם היו כבר
אחרי שעה של חיפושים ואפילו כבר פנו למשטרה.
באותם רגעים לא כל כך הבנתי את המשמעות
של מה שעשיתי ,אבל באותו הערב הגיעו לביתי
הוריו של הילד חיים בליווי קצין מתחנת המשטרה
הקרובה" .אין לך מושג מה עשית ,אשר!" ,אמר לי
אביו של הילד" .ממש הצלת את הילד שלנו!"
אני חשבתי שהוא קצת מגזים ,אבל אז הוא סיפר
לי דבר מדהים" :דע לך שזו לא הפעם הראשונה
שחיים החמוד שלנו יוצא מהבית ונעלם לנו .אבל
בפעם הקודמת זה הסתיים בצורה קצת אחרת".

אבא של חיים עצר לרגע ,והמשיך" :כאשר זה קרה
לפני כחצי שנה ,חיימק'ה שלנו הסתובב ליד הכביש
ונפגע בתאונה .רכב שעבר ברחוב לא ראה אותו,
ופגע בו .מהצעקות ומהצרחות שעלו מהרחוב
הבננו שקרה משהו ,ורק אז שמנו לב שחיים לא
בבית .רצנו למטה ,וראינו מה שקרה .ברוך ה'
הפגיעה לא היתה קשה ,אך חיים היה בבית החולים
במשך כחודש".
אמא של חיים המשיכה" :חיים הוא ילד מאוד פעיל.
אנחנו שומרים עליו באופן מיוחד ,אך כנראה גם
הפעם נכשלנו בשמירה .אתה יכול להבין שהדבר
היה עלול להסתיים שוב בצורה אחרת ,חלילה,
לולא התושייה שגילית .הבגרות והאחריות שלך
הצילו את הבן שלנו!"
עכשיו הגיע תורו של קצין המשטרה .הוא אמר לי
כמה דברים ,ולבסוף הוציא ממעטפה גדולה תעודה
מיוחדת מטעם תחנת המשטרה האזורית" .אשמח
שתתלה תעודה זו בביתך ,כדי שכל מי שיראה
אותה ישאל אותך עליה ,ואתה תספר על מה
שעשית .חשוב שהציבור ילמד ממעשים שכאלה.
יש כאן לימוד גם על בגרות ואחריות וגם על
זהירות בדרכים!"
אז הנה ,סיפרתי גם לכם את הסיפור שלי .אני
מקווה שכולנו נהיה אחראיים וערניים למה שקורה
סביבנו.
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה

___ בעיתם ,ונתנה ______ יבולה".

 .1השלימו" :ונתתי ____
ִה ִּׂשיג לָ ֶכם ַּדיִ ׁש ֶאת ָּב ִציר" (כו ,ה).
 .2מה פירוש הברכה" :וְ
פירוש המילה "קוממיות" ,לפי רש"י?
 .3מה
גזר שארץ ישראל תהיה שוממה?
 .4על מה נ
חות טובות מבטיח ה' בסוף התוכחה?
 .5אלו הבט
שראל מהגלות למרות שהם חטאו?
 .6מדוע ה' יגאל את עם י
ים" המוזכרים בסוף פרשת השבוע?
 .7מה הם ה"ערכ

חידת חדגא :מי הם השלושה שמופיעים בסדר הפוך?

meirkids.co.il
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הבדלים
מצאו  8הבדלים!

"ונתנה הארץ יבולה
ועץ השדה יתן פריו"

חידת פולקע :איזה
"פלא" מוזכר בפרשה?
(שישי)

meirkids.co.il
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נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה הגדולה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא
מעניין בפרשת השבוע .הצטרפו אליהם!

טליה

מּובאֹות ַה ְּב ָרכֹות ֶׁשּיִ ְהיּו לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִאם ֵהם
ָ
בּוע
נַ ֲע ָמהְּ :ב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ּתֹורה.
יְ ַקּיְ מּו ֶאת ַה ָ
מּובאֹות ּגַ ם ַה ְר ֵּבה ַה ְב ָטחֹות ֹלא ָּכל ָּכְך טֹובֹותִ ,אם ֹלא
ָ
ֶּבנִ יֶ :זה נָ כֹוןֲ ,א ָבל
ּתֹוכ ָחה'.
יֹותר ֵמ ַה ְּב ָרכֹותֶ ...זה נִ ְק ָרא ָ'ּפ ָר ַׁשת ַה ֵ
ּתֹורה .וְ ֶזה ַה ְר ֵּבה ֵ
נְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ָ
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ֶזה נֶ ְח ָׁשב ְּכ ִאּלּו ֵאּלּו ְּב ָרכֹות.
ּוב ָכל זֹאת ֲאנִ י ֶ
צֹודקְ .
נַ ֲע ָמהַ :א ָּתה ֵ
טֹובים ָחס וְ ָחלִ ילָ ה!
ַט ְליָ ה :לָ ָמה ֶזה ְ'ּב ָרכֹות'? ֲה ֵרי יֵ ׁש ָׁשם ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ֹלא ִ
אֹותנּו ַּב ֶּמה
נַ ֲע ָמהֶ :א ְׁש ַאל ֶא ְת ֶכם ְׁש ֵאלָ ה :לָ ָמה ֶּב ֱא ֶמת ה' ָּכל ָּכְך ַמ ְפ ִחיד ָ
אֹותנּו?!
אֹוהב ָ
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות? ַמה ,הּוא ֹלא ֵ
ֶׁשּיִ ְק ֶרה ִאם ֹלא נִ ְׁשמֹר ֶאת ַה ָ
אֹוהב ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל!
יֹונָ ָתןַ :מה ִּפ ְתאֹום?! ה' ֲה ִכי ֵ
אֹותנּו ָּכל ָּכְך ַה ְר ֵּבה?
נַ ֲע ָמה :יָ ֶפה ְמאֹד! ָאז לָ ָמה הּוא ְּב ָכל זֹאת ַמ ְז ִהיר ָ
רֹוצה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו טֹובֲ .ה ִכי
אֹותנּו וְ לָ ֵכן הּוא ֶ
אֹוהב ָ
ֶּבנִ יֶ :זה ָּברּור! ה' ָּכל ָּכְך ֵ
אֹותנּוֶׁ ,שֹּלא נִ ְט ֶעה!
ּתֹורה .לָ ֵכן הּוא ַמ ְז ִהיר ָ
טֹוב יִ ְהיֶ ה לָ נּו ִאם נִ ְׁשמֹר ֶאת ַה ָ
ימ ֶק'ה ַה ָּק ָטן ֶׁשּלא יִ ּגַ ע ַּב ֶּׁש ַקע ֶׁשל
ַט ְליָ הֶ :זה ְּכמֹו ֶׁש ִא ָּמא ָצ ֲע ָקה ַעל ַחּיִ ְ
אֹוה ֶבת אֹותֹו וְ לָ ֵכן ִהיא ַמ ְז ִה ָירה אֹותֹו ִמ ְּד ָב ִרים ְמ ֻס ָּכנִ ים.
ַה ַח ְׁש ָמלִ .היא ְמאֹד ֶ
אֹוהב ֶאת
אֹותנּו ְּכמֹו ַא ָּבא ֶׁש ֵ
אֹוהב ָ
נַ ֲע ָמהַ :מ ְק ִסים! ִה ְס ַּב ְר ֶּתם ְמ ֻעּלֶ ה! ה' ֵ
ַהיְ לָ ִדים ֶׁשּלֹוַּ .כ ֲא ֶׁשר ַא ָּבא אֹו ִא ָּמא ְמ ִע ִירים לָ נּו ֶׁשּנִ ְתנַ ֵהג ְּכמֹו ֶׁש ָּצ ִריְך וְ נִ ָז ֵהר
רֹוצים
עֹוׂשים ֶאת ֶזה ִמּתֹוְך ַא ֲה ָבה ֵאלֵ ינּוֵ .הם ָּכל ָּכְך ִ
ִמ ְּד ָב ִרים ְמ ֻס ָּכנִ ים – ֵהם ִ
אֹותנּו ֶׁשּלא נִ ְט ֶעה ַּב ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּלָ נּוָּ .כ ָכה ּגַ ם ה'
טֹוב ֵתנּו ,וְ לָ ֵכן ֵהם ַמ ְז ִה ִירים ָ
ְּב ָ
טֹובים ,נִ גְ מֹול ֲח ָס ִדים
אֹוהב ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַחׁשּוב לֹו ְמאֹד ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה ְּד ָב ִרים ִ
ֵ
אֹותנּו ִמ ַּמה ֶּׁש ָעלּול לִ ְקרֹות ִאם ֹלא
ֹאהב ֶא ָחד ֶאת ַה ֵּׁשנִ י .לָ ֵכן הּוא ַמ ְז ִהיר ָ
וְ נ ַ
טֹובים.
אֹותנּו ִּב ְב ָרכֹות טֹובֹות ִאם נַ ֲע ֶׂשה ְּד ָב ִרים ִ
נַ ֲע ֶׂשה ָּכ ָכה ,וְ הּוא ּגַ ם ְמ ָב ֵרְך ָ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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