בס"ד

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

ִמנְ יַן ְּבנֵ י י ְִׂש ָר ֵאל
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים! ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו
"ּב ִּמ ְד ָּבר".
ַמ ְת ִחילִ ים ֻח ַּמׁש ָח ָדׁשַ ,
ְּב ֵס ֶפר ַּב ִּמ ְד ָּבר ְמ ֻס ָּפר ַעל ַה ֲהלִ יכָ ה
ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ַעל ּכָ ל
ִמינֵ י ֵאר ִּועים ֶׁש ָּקרּו ָׁשםְּ .בסֹוף
ַה ֻח ָּמׁש נַ ּגִ ַיע ּכְ ָבר ַמ ָּמׁש ָקרֹוב
יסה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
לַ ּכְ נִ ָ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַּב ִּמ ְד ָּבר ְמ ֻס ָּפר ֶׁשה'
ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לִ ְסּפֹור ֶאת ְּבנֵ י
ּדּוע ה' ָר ָצה לִ ְסּפֹור ֶאת
יִ ְׂש ָר ֵאלַ .מ ַ
יֹוד ַע ּכַ ָּמה
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל? ֲה ֵרי הּוא ֵ
אֹותם!
ֵהם ּגַ ם ְּבלִ י לִ ְסּפֹור ָ
יֹוד ִעים ,יְ לָ ִדיםֶׁ ,שּכָ ֲא ֶׁשר
ַא ֶּתם ְ
ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ָּב ַא ְרנָ ק ְסכּום ּכֶ ֶסף

ֶׁש ִּק ַּבלְ נּו ֵמ ַא ָּבא וְ ִא ָּמא אֹו
ִמ ַּס ָּבא וְ ַס ְב ָּתא – ַה ְר ֵּבה
ְּפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו נֶ ֱהנִ ים לִ ְסּפֹור
ֶאת ַהּכֶ ֶסף ׁשּוב וָ ׁשּובּ .גַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר
יֹוד ִעים ּכְ ָבר ַמהּו ְסכּום
ֲאנַ ְחנּו ְ
ַהּכֶ ֶסףֲ ,אנַ ְחנּו נֶ ֱהנִ ים לִ ְסּפֹור אֹותֹו,
ִּבגְ לַ ל ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְׂש ֵמ ִחים ּבֹו.
סֹופר ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
ּכָ ְך ּגַ ם ה' ֵ
אֹוהב אֹותֹו.
ִּבגְ לַ ל ֶׁשהּוא ּכָ ל ּכָ ְך ֵ
ה' ִצּוָ ה ֶאת מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לִ ְסּפֹור
ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ ֵדי ֶׁשּנַ ְרּגִ יׁש
אֹותנּו וְ ר ֶֹוצה
ָ
אֹוהב
ֵ
ּכַ ָּמה הּוא
לְ ִהּזָ כֵ ר ָּבנּו ׁשּוב וָ ׁשּוב!

4תיקון ליל
שבועות
 7תפזורת
ערוץ מאיר

לילדים
לפניות ולפרסום:

Alon@meirkids.co.il

טל'073-2379816 :
פקס073-2379802 :
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ַה ִס

יּפּור
סיפורו האישי של אפרים ,מפקד משמר הכנסת

"אפרים ,בוקר טוב .איך אתה מרגיש
בבוקרו של יום הזיכרון לחללי צה"ל?" פנה
אל אפרים דוד ידידו הקרוב.
"רגשות מעורבים יש לי ביום זה .מצד
אחד ,עצוב לי מאוד בכל שנה כשאני
נזכר באלפי החיילים שלנו שנפלו על
הגנת המדינה מאז המחתרות ,לפני קום
המדינה ,ובמהלך קיומה עד ימינו אלה".
"ומצד שני "?...מיהר דוד לשאול.
"כן ,מצד שני אני לא יכול שלא לשמוח
על המתנה הגדולה שקיבלנו מהם:
מדינה יהודית ,מקום קטן-גדול לכל
היהודים בעולם".
"אפרים ,מעניין לשמוע ומעורר
התפעלות שאתה יכול גם לשמוח למרות
הצער הגדול"...

"דוד ,הרשה נא לי לשתף אותך בסיפור
האישי שלי .אז תבין יותר את שמחתי.
אני ניצול שואה .עליתי בודד ארצה בגיל 14
באוניית מעפילים בקשיים רבים .נותרתי
היחיד מכל משפחתי .אחרי שהייתי בוכה
כל יום על הורי ועל כל משפחתי ,הייתי גם
חושב קצת' :מהי הנקמה הגדולה שאני
כילד בודד יכול לבצע בגרמנים ימ"ש?'
לאחר חשיבה כמעט יומיומית הגעתי
למסקנה שהנקמה הגדולה תהיה בכך
שאתגייס לצה"ל ואחר כך אקים משפחה
במדינת ישראל .העובדות האלה מהוות
ניצחון מוחץ על הגרמנים שרצו למחוק
שם ישראל מן העולם!
כשסיפרתי זאת לראש ממשלת ישראל,
מר דוד בן גוריון ז"ל ,בשנותי הראשונות,
אמר לי בתגובתו' :זוהי לא רק נקמה
גדולה אלא נקמה מתוקה שלא משאירה
לך בלב משקעים של חרטה'".
> > >
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הסיפור באדיבות אתר "מידה טובה בפרשה"
"וְ ִאיׁש ַעל ִּדגְ לֹו לְ ִצ ְבא ָֹתם- "...
הפרשה מלמדת על משמר כבוד [כבוד מלכות]
להרחבה:
 • www.midatova.co.ilכל הזכויות שמורות
> > >

"כמה זמן אתה משמש בתפקיד 'מפקד
משמר הכנסת'?"
"כבר שלושים שנה".
"לפי דבריך ,מלווה אותך תמיד תחושת
גאווה שרק הולכת וגוברת".
"נכון תמיד ,והיום במיוחד".
"מה מיוחד ביום זה?"
"היום זהו הטקס האחרון שאני מלווה את
המשמר ,בטקס האזכרה המרכזי לחיילי
צה"ל ומערכות ישראל .דע לך שמאז
שהעליתי על גופי את המדים האלה ,כל
אביזר בהם מעורר בי התרגשות ,החל
מהבגדים ,דרך דרגות הקצונה וכלה בסמל
המדינה המעטר את שרוול חולצתי".
"אם נחזור לתחילת השיחה ,אוכל
לומר שגם היום אתה חש רגשות
מעורבים .האמנם?"

"אכן ,כן .אני שמח לסיים ולפנות את
תפקידי לאחר ,לתפקד 'במשרה מלאה'
כסבא לנכדים רבים שזכיתי ,אבל קשה
לי להיפרד מהמקום הנכבד הזה שמהווה
מקור לגאווה לאומית לכל יהודי בעולם.
יהיו חסרים לי המפגשים עם 'עמך
ישראל' שבאים לבקר בכנסת ,ואתגעגע
לחיילי צה"ל המכבדים את הטקס בהר
הרצל בדגלנות מרשימה .אנצל את
הפנאי למסירת שיחות בבתי ספר על
תפקידי בעבר ועל הכנסת בכלל וזה יתן לי
סיפוק רב".
"אני בהחלט מסכים שחשוב לנוער לשמוע
אותך .זה יוסיף להם גאווה לאומית ויראה
להם מבט חשוב על השואה ,מבט של
נער שהפך למפקד משמר הכנסת ,בזכות
עקשנותו להתקדם ולא לשקוע באבל על
משפחתו .בהצלחה רבה".
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל
תיקון ליל שבועות
איציק התקרב לקבוצת הילדים שהתגודדה בקצה
הגן הצבורי .בשבת אחרי הצהריים מתאספים
החברים בגינה ומספרים חוויות מהשבוע האחרון.
איציק אוהב מאוד לדבר עם החברים ,ולכן הוא
התקרב אל הקבוצה וניסה להבין באיזה נושא
הם עוסקים.
כאשר איציק הבין במה מדובר ,הוא נסוג לאחור
והתחיל להתרחק .מדוע? בואו ונסביר לכם.
הילדים דיברו על"תיקון ליל השבועות" הקרוב.
כמנהג רבים בעם ישראל להיות ערים בליל
חג השבועות ,תכננו גם הילדים להגיע ללימוד
בלילה .אבל לילדי השכונה של איציק היה עניין
מיוחד בזה .בבית הכנסת השכונתי היה גבאי
מבוגר שהיה לו מנהג מיוחד בליל שבועות :כל
ילד שהיה מגיע עם אביו ללמוד בבית הכנסת
במשך כשעה ,היה מקבל סוכריה מיוחדת על
מקל .אלו היו סוכריות מיוחדות שהגבאי היה משיג
במיוחד למטרה הזו ,וכל הילדים רצו מאוד לקבל
אחת מהן.
איציק ידע שהשנה הוא לא יוכל לקבל סוכריה
מהגבאי .מדוע? כי הוא לא יגיע לבית הכנסת
לתיקון ליל שבועות .אביו של איציק הוא "איש
ֶק ַבע" .מה זה "איש קבע"? איש קבע הוא אדם

שהחליט להקדיש חלק מחייו למען הגנת עם
ישראל ,ולכן הוא ממשיך לשרת שנים נוספות
בצה"ל .אביו של איציק היה איש קבע בצבא,
והדבר דרש ממנו פעמים רבות להיעדר מהבית.
בשבתות רבות ולפעמים גם בחגים – היו בני
משפחתו של איציק בביתם ,ללא אבא .במיוחד
הדבר היה קורה בזמנים של מתיחות בטחונית ,אז
נאלץ אביו של איציק להיות בצבא לזמנים ארוכים
ולהיעדר מהבית יותר.
באותה שנה הודיע אבא לבני ביתו שהוא ייאלץ
להיות בצבא גם בחג השבועות" .אני מאוד לא
אוהב לעשות זאת" ,סיפר לילדיו" .במיוחד בחג
השבועות בו קיבלנו את התורה ,אני משתדל תמיד
להיות בבית ולהשתתף ב'תיקון' בבית הכנסת .אך
השנה בעקבות המתיחות הבטחונית אין לי ברירה
ואאלץ להיעדר מהבית" ,סיפר בצער.
זוהי הסיבה לכך שאיציק לא רצה להשתתף בדיון
שהתקיים בין הילדים בגינה .הוא ידע שהוא לא
יוכל לספר שגם הוא יגיע ללימוד בבית הכנסת.
הוא כבר השלים עם העובדה שכל הילדים
יסתובבו כשבידם סוכריות מיוחדות ,ולו לא תהיה
אחת כזו ,אך לא רצה להתבייש בפני החברים.
ליל שבועות הגיע .אמא של איציק הכינה סעודה
טעימה במיוחד לכבוד החג ,אך לסעודה היה טעם
קצת מריר ,בגלל שאבא לא השתתף בה .בזמנים
> > >
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כאלו איציק מהרהר לעצמו' :מדוע אבא בחר
בעבודה כזו קשה ,שבגללה עליו להיעדר מהבית
אפילו בשבתות וחגים?'
הסעודה הסתיימה ואיציק התכונן ללכת לישון.
הוא העדיף למהר ולעלות למיטה – לפני שישמע
את קולות הילדים שהולכים ברחוב לבית הכנסת
עם אביהם.
לפתע נשמעו דפיקות בדלת .בני הבית
הסתכלו זה על זה :מי דופק בדלת בשעה שכזו
בליל החג? אמא פתחה את הדלת ובפתח עמד
לא פחות מאשר גבאי בית הכנסת!
"הו! איזה כבוד הוא לנו שגבאי בית הכנסת
הגיע לבקרנו!" אמרה אמא בחשיבות" .מה
הביאך אלינו?"
הגבאי דיבר עם אמא כמה משפטים ,ואז אמא
קראה לאיציק" :איציק בוא לכאן!" .איציק לא
הבין מדוע הגבאי הגיע .הוא רצה כבר להירדם
ולשכוח מכל העניין...
"בוא ,איציק" ,אמר הגבאי" .אתה בא איתי
לבית הכנסת .אין סיבה שלא תשתתף ב'תיקון
ליל שבועות' .אני כבר אחזיר אותך הביתה
מאוחר יותר".

עיניו של איציק אורו" .מה ,אז כן אשתתף
בתיקון?" ,שאל כלא מאמין.
איציק התארגן מהר ויצא עם הגבאי לבית
הכנסת .בדרך סיפר הגבאי לאיציק מה קרה:
"דע לך ,איציק ,שאביך אדם צדיק והוא אוהב את
התורה בכל ליבו .וגם אותך אבא אוהב במיוחד",
אמר הגבאי בקריצה.
"לפני כניסת החג ,הוא התקשר אליי ובפיו בקשה
מיוחדת' :איני מסוגל לחשוב על כך שבני איציק
לא ישתתף בתיקון חג השבועות .תמיד הקפדתי
שיבוא איתי ,ואני יודע שהוא יצטער מאוד אם לא
יוכל להשתתף .כמובן גם יכאב לו שלא יזכה
לקבל את סוכרית חג השבועות שלך' ,אמר לי
אביך' .אם תוכל לדאוג למישהו שיוכל ללוות
אותו לבית הכנסת ולהחזירו ,אשמח מאוד'".
הגבאי הוסיף ואמר" :החלטתי לקחת על עצמי
את המשימה .כך גם תוכל להשתתף בתיקון ,וגם
את הסוכריה שלנו לא תפסיד".
"והכי חשוב לי" ,סיים את דבריו" ,שתראה איזה
אבא אוהב יש לך ,ועד כמה חשוב לו שתלמד
תורה .למרות שאבא עסוק בצבא בדברים
מאוד חשובים ודחופים ,הוא לא שכח לדאוג לך,
שתזכה להשתתף בתיקון ליל השבועות".
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1באיזה תאריך ציווה ה'

את משה לִ ְמנֹות את בני ישראל?

 .2מי היה נשיא שבט יהודה?
מאיזה גיל ספרו את בני ישראל?
.3
מנה יחד עם שאר שבטי בני ישראל?
 .4איזה שבט לא נ
נים נתונים"? מהי כוונת הביטוי הזה?
 .5על מי נאמר שהיו "נתו
כמה היו הלוויים כאשר מנו אותם?
.6
 .7מה היה תפקידם של בני קהת?

ּתֹורהְּ ,כ ִאּלּו יְ לָ דֹו?
שהּמלַ ֵּמד ֶאת ֶּבן ֲח ֵברֹו ָ
ְ
חידת חדגא :מהיכן לומדים

meirkids.co.il
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תפזורת
במדבר
מניין
נשיאים
לויים
גרשון
קהת
מררי
משה
אהרן
דגלים
שבטים
מטות
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חידת פולקע :התדעו מה היה צבעם של הדגלים
של השבטים במדבר?

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

קֹור ִאים ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ַ'ּב ִּמ ְד ָּבר' לִ ְפנֵ י ַחג ַה ָּׁשבּועֹות?
ֶּבנִ י :נַ ֲע ָמה ,נָ כֹון ָּת ִמיד ְ
נַ ֲע ָמהֵּ :כןָּ ,ת ִמיד לִ ְפנֵ י ַחג ַה ָּׁשבּועֹותַ ,אְך לִ ְפ ָע ִמים ּגַ ם ֶאת ָּפ ָר ַׁשת 'נָ ׂשֹוא'
קֹור ִאים לִ ְפנֵ י ָׁשבּועֹותַ .ה ָּׁשנָ ה ָּפ ָר ַׁשת ַ'ּב ִּמ ְד ָּבר'
ֶׁש ָּב ָאה ֲא ַח ֵרי ַ'ּב ִּמ ְד ָּבר' ְ
מּודה לְ ַחג ַה ָּׁשבּועֹות.
ְצ ָ
יֹוד ַעת ִאם יֵ ׁש לְ ָכְך ִס ָּבה? יֵ ׁש ֶק ֶׁשר ֵּבין ַ'ּב ִּמ ְד ָּבר' לְ ַחג ַה ָּׁשבּועֹות?
ֶּבנִ יַ :א ְּת ַ
בּוע הּוא ֶׁש ָּפ ָר ַׁשת
יעת ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָּׁש ַ
יֹוד ַעת ֶׁש ַא ַחד ַה ְּכלָ לִ ים לִ ְק ִב ַ
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י ַ
בּוע ֶׁש ָע ַברִּ ,ת ָּק ֵרא לִ ְפנֵ י ַחג ַה ָּׁשבּועֹותֲ .א ָבל
אֹותּה ָק ָראנּו ַּב ָּׁש ַ
ְ'ּב ֻחּק ַֹתי' ֶׁש ָ
זֹוכ ֶרת ֶׁשּיֵ ׁש ֶק ֶׁשר ַמ ָּמ ִׁשי ַחג ַה ָּׁשבּועֹות לְ ָפ ָר ַׁשת ַ'ּב ִּמ ְד ָּבר'.
ֲאנִ י ֹלא ֶ
ּתֹורה ְּכ ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ַּב ִּמ ְד ָּבר!
יֹונָ ָתןֲ :א ָבל ה' נָ ַתן ֶאת ַה ָ
ֶּבנִ י :נָ כֹוןֲ ,א ָבל ֶזה ֲע ַדיִ ן ֹלא ַמ ָּמׁש ָקׁשּורַ ...עם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּכ ֶׁשהּוא
ּתֹורה ַּדוְ ָקא?
ּתֹורה ֲא ָבל ִמי ָא ַמר ֶׁשּיֵ ׁש ֶק ֶׁשר ֵּבין ַה ִּמ ְד ָּבר לַ ָ
ִק ֵּבל ֶאת ַה ָ
ּתֹורה נִ ְּתנָ ה
ּתֹורה לַ ִּמ ְד ָּברֹ .לא לְ ִחּנָ ם ַה ָ
נַ ֲע ָמהָ :ה ֱא ֶמת ,יֵ ׁש ֶק ֶׁשר ֵּבין ַה ָ
אֹותנּו
ּתֹורה נִ ְּתנָ ה ַּב ִּמ ְד ָּבר ְּכ ֵדי לְ לַ ֵּמד ָ
אֹותנּו ֶׁש ַה ָ
ְּב ִמ ְד ַּבר ִסינַ יֲ .ח ָז"ל לִ ְּמדּו ָ
ּתֹורה נִ ְקנֵ ית ֶאּלָ א ְּב ִמי ֶׁש ַּמ ְח ִׁשיב ֶאת ַע ְצמֹו ַּכ ִּמ ְד ָּבר.
ֶׁש ֵאין ַה ָ
אֹומר ֶׁשהּוא ַמ ְח ִׁשיב ֶאת ַע ְצמֹו ַּכ ִּמ ְד ָּבר?
ַט ְליָ הַ :מה ֶזה ֵ
ּתֹורה ָּכ ָראּוי ּולְ ִה ְת ַמּלֵ א ִמ ֶּמּנָ ה,
יּוכל לִ לְ מֹוד ָ
אֹומר ֶׁש ְּכ ֵדי ֶׁש ָא ָדם ַ
נַ ֲע ָמהֶ :זה ֵ
הּוא ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ַּב ַעל ִמּדֹות טֹובֹות וְ ֹלא לִ ְהיֹות ַרגְ ָזן וְ ַק ְפ ָּדןַ .ה ִּמ ְד ָּבר הּוא
רֹוצה יָ כֹול לָ לֶ ֶכתָּ .כְך ָה ָא ָדם יִ ְתנַ ֵהג יָ ֶפה לִ ְבנֵ י
תּוח ֶׁשּבֹו ָּכל ִמי ֶׁש ֶ
ָמקֹום ָּפ ַ
ּתֹורה
יּוכל לִ ְזּכֹות ֶׁש ַה ָ
ּתֹורה ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִריםָּ .כְך הּוא ַ
ָא ָדם ֲא ֵח ִרים ,וְ גַ ם יְ לַ ֵּמד ָ
ִּת ְהיֶ ה ֵחלֶ ק ִמ ֶּמּנּוֶ .זה נָ כֹון ְּב ַתלְ ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ּגְ דֹולִ יםֲ ,א ָבל ּגַ ם ְּב ָכל ֶא ָחד
ּתֹורה וְ לַ ה'.
ׁשּורים לַ ָ
ֵמ ִא ָּתנּוִ .אם נִ נְ ַהג ָּכְך ,נִ ְז ֶּכה ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו לִ ְהיֹות ְק ִ
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