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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת פינחס ה'תשע"ח

ּונְ ַשּלְ ָמה ָפ ִרים ְׂש ָפ ֵתינּו
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!
ְּב ָפ ָר ַׁשת ִ'ּפינְ ָחס' ֻמזְ ּכָ ִרים ַה ְר ֵּבה
ַה ְר ֵּבה ָק ְר ָּבנֹות ֶׁש ָהיּו ַמ ְק ִר ִיבים ְּב ֵבית
ַה ִּמ ְק ָּדׁש .יֶ ְׁשנָ ם ָק ְר ָּבנֹות ֶׁש ַּמ ְק ִר ִיבים
"ק ְר ַּבן ַה ָּת ִמיד".
אֹותם ְּבכָ ל יֹוםּ ,כְ מֹו ָ
ָ
אֹותם ַרק
ָ
יֵ ׁש ָק ְר ָּבנֹות ֶׁש ַּמ ְק ִר ִיבים
'מּוסף ַׁש ָּבת' ֶׁש ָּק ֵרב
ַּפ ַעם ְּב ָׁשב ַּועּ ,כְ מֹו ָ
ְּביֹום ַה ַּׁש ָּבת .יֶ ְׁשנָ ם ָק ְר ָּבנֹות ֶׁש ְּק ֵר ִבים
מּוסף רֹאׁש ח ֶֹדׁש.
ַ
ְּברֹאׁש ח ֶֹדׁש:
וְ יֶ ְׁשנָ ם עֹוד ָק ְר ָּבנֹות ַר ִּבים ֶׁש ְּק ֵר ִבים
ּמֹוע ִדים.
ַּב ַחּגִ ים ַּוב ֲ
ַהּיֹום ,לְ ַצ ֲע ֵרנּוֵ ,אין לָ נּו ֵּבית ִמ ְק ָּדׁש
וְ ֵאינֶ ּנּו ַמ ְק ִר ִיבים ָק ְר ָּבנֹותָ .מה ֲאנַ ְחנּו
יְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות ִּב ְמקֹום ַה ָּק ְר ָּבנֹות?

אֹותנּו ֶׁש ַה ְּת ִפּלָ ה
ָ
ֲחכָ ֵמינּו לִ ְּמדּו
ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים לַ ה' ִ -היא
"ּונְשּלְ ָמה ָפ ִרים
ַ
ִּב ְמקֹום ָק ְר ָּבן,
ְׂש ָפ ֵתינּו"ִּ .ב ְמקֹום ַה ָּפ ִרים וְ ַהּכְ ָב ִׂשים
ֶׁש ָהיּו ְק ֵר ִבים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֲ ,אנַ ְחנּו
תֹותינּו.
ִמ ְת ַּפּלְ לִ ים ְּב ִפינּו ְּוב ִׂש ְפ ֵ
לָ כֵ ןָ ,חׁשּוב ְמאֹד לְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן ַּב ְּת ִפּלָ ה
מֹוצ ִיאים
וְ לַ ְחׁשֹב ֶׁש ַה ִּמּלִ ים ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִ
ֵמ ַה ֶּפה ֵהן ַמ ָּמׁש ִּב ְמקֹום ָק ְר ָּבנֹות
ֶׁש ָהיּו ְק ֵר ִבים ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש!
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יש לנו

ֶּפה קדוש
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פירמידות
מילים
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פולקע
והפרשה

ּומיַ ֲחלִ ים
ּמּובן ּכֻ ּלָ נּו ְמ ַצ ִּפים ְ
ּכַ ָ
לְ ִבנְ יַ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ִּב ְמ ֵה ָרה.

לפרטים ולרכישת מנוי התקשרו 02-6461323 :או באתר ערוץ מאיר לילדים

ערוץ מאיר
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מבצע
סבתא

ָ"ר ִאינּו ֶׁש ָח ְטפּו ֶאת ָס ְב ָתא ֶׁשּלָ נּו!"ָ ,א ַמ ְר ִּתי ְקצָ ת
"א ָּתה
ִּב ְד ָר ָמ ִטּיּותֶׁ .ש ֶקט נִ ְׁש ַמע ֵמ ַהּצַ ד ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַה ַּקוַ .
ּסֹוף".ח ְטפּו
ָ
יָ כֹול לַ ְחזֹר ַעל זֶ ה ְּב ַב ָּק ָׁשה?" ִהיא ִּב ְּק ָׁשה לְ ַב
ּובא אֹוטֹו ָׁשחֹר
ֶאת ָס ְב ָתא ֶׁשּלָ נּו! ִהיא ָהלְ כָ ה ָּב ְרחֹובָ ,
ּומ ְב ִריק ִעם ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ְׁש ִר ִירּיִ ים ּכָ ֵאּלֶ ה ִעם ִמ ְׁש ְק ֵפי
ַ
אֹותּה לָ ֶרכֶ ב וְ נָ ְסעּו".
ֶׁש ֶמׁש ,וְ ֵהם ִהכְ נִ יסּו ָ

סיפור בהמשכים מאת אסתי רמתי

ּׁשֹוט ֶרת.
ּובן ּכַ ָּמה ַא ָּתה?"ָׁ ,ש ֲאלָ ה ַה ֶ
קֹור ִאים לְ ָך ,יֶ לֶ דֶ ,
"איְך ְ
ֵ

ֶּפ ֶרק ב'
אֹותי ְּבקֹול ְמב ָֹהל" .לֵ ְך
"אז ַמה ּנַ ֲע ֶׂשה ַעכְ ָׁשו?" יָ כִ ין ָׁש ַאל ִ
ָ
ֵּת ַדע ַמה ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֵאּלֶ ה יַ ֲעׂשּו לְ ָס ְב ָתא!"
"מכְ ָר ִחים לְ צַ לְ צֵ ל לַ ִּמ ְׁש ָט ָרה"ִ ,הכְ ַרזְ ִּתי.
ֻ
"חה" .נִ ְר ֶאה לְ ָך ֶׁש ַה ִּמ ְׁש ָט ָרה ַּת ְק ִׁשיב לִ ְׁשנֵ י יְ לָ ִדים?"
ָ
ָא ַמר יָ כִ ין.
ימהּ ,בֹא נָ רּוץ
"ּב ַטח ֶׁש ִהיא ַּת ְק ִׁשיב! ִהיא ַחּיֶ ֶבת! ָק ִד ָ
ֶ
ַה ַּביְ ָתה ּונְ צַ לְ צֵ ל ִמ ָּׁשם".
"אנִ י ֹלא ְמ ַד ֵּבר ִא ָּתם"
ּומ ְתנַ ְּׁש ִפיםֲ .
נֹוׁש ִפים ִ
ִהּגַ ְענּו ַה ַּביְ ָתה ְ
פֹופ ֶרת
ָא ַמר יָ כִ ין "זֶ ה ָה ַר ְעיֹון ֶׁשּלְ ָך"ָ .אז ֵה ַר ְמ ִּתי ֶאת ַה ְּׁש ֶ
וְ ִחּיַ גְ ִּתי .100
ׁשֹוט ֶרת ֵמ ֶע ְברֹו ַה ֵּׁשנִ י ֶׁשל ַה ַּקו.
"מ ְׁש ָט ָרהָׁ ,שלֹום"ָ ,ענְ ָתה ֶ
ִ
ָ"רצִ ינּו לְ ַדּוֵ ַח ַעל ֶּפ ַׁשע ֶׁש ָר ִאינּו"ָ ,א ַמ ְר ִּתי.
ּׁשֹוט ֶרת.
יתם?" ָׁש ֲאלָ ה ַה ֶ
רֹוׁש ֶמתָ .מה ְר ִא ֶ
"אנִ י ֶ
ֲ

"ּב ַֹעז לֵ ב וַ ֲאנִ י ֶּבן ַא ַחת ֶע ְׂש ֵרה".
ּׁשֹוט ֶרת,
הֹורים ֶׁשּלְ ָך?" ִּב ְּק ָׁשה ַה ֶ
"א ְפ ָׁשר לְ ַד ֵּבר ִעם ַא ַחד ַה ִ
ֶ
ַאְך ִה ְס ַּב ְר ִּתי ֶׁש ֵהם ֹלא ַּב ַּביִ ת.
"טֹובֵּ ,תן לִ י ֶאת ִמ ְס ְּפ ֵרי ַה ֶּטלֶ פֹון ֶׁשּלָ ֶהם"ִ ,היא ָא ְמ ָרה,
וְ ַא ֲח ֵרי ֶׁשּנָ ַת ִּתי לָ ּה ֶאת ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ֶׁשל ַא ָּבא וְ ִא ָּמא ִהיא
יחה.
נִ ְּת ָקה ֶאת ַה ִּׂש ָ
"זֶ הּו? ֵהם הֹולְ כִ ים לְ ַח ֵּפׂש ֶאת ָס ְב ָתא?" ָׁש ַאל יָ כִ ין
"אנִ י ְמ ַקּוֶ ה
פֹופ ֶרת לַ ָּמקֹוםֲ .
ִּב ְד ִריכּות ּכְ ֶׁש ֶה ְחזַ ְר ִּתי ֶאת ַה ְּׁש ֶ
ּומ ַׁשכְ ִּתי ִּבכְ ֵת ַפיֹ" .לא נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ֶׁשּכֵ ן" ָא ַמ ְר ִּתיָ ,
יְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות עֹוד ַמ ֶּׁשהּו חּוץ ִמּלְ ַחּכֹות".
ָחלְ פּו אּולַ י ָח ֵמׁש ַּדּקֹות ,וְ ַה ֶּטלֶ פֹון צִ לְ צֵ ל .יָ כִ ין ָענָ ה
"אה,
יחהָ .
ִּב ְמ ִהירּות ,וְ ָׁש ַמ ְע ִּתי ַרק ֶאת ַהּצַ ד ֶׁשּלֹו ַּב ִּׂש ָ
ַהיַ ,א ָּבא ,זֶ ה ַא ָּתהָ .ח ַׁש ְבנּו ֶׁשּזֹאת ַה ִּמ ְׁש ָט ָרהֹ ...לאַ ,מה
ִּפ ְתאֹום! נּוֶּ ,ב ֱא ֶמת ,זֶ ה ַמה ֶּׁש ָר ִאינּו!ֲ ...א ָבל ַא ָּבאֲ ,אנַ ְחנּו
ֹלא ְמנַ ִּסים לַ ֲעבֹד ַעל ַאף ֶא ָחד! ...נָ כֹוןֲ ,א ָבל ...טֹוב,
ְּב ֵס ֶדר .לְ ִה ְת ָראֹות".
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ּׁשֹוט ֶרת צִ לְ צְ לָ ה
"א ַמ ְר ִּתי לְ ָך! ַה ֶ
ּתֹובב ֵאלַ יָ .
יָ כִ ין ִה ְס ֵ
ׁשּובה וְ ָא ְמ ָרה לֹו
יבה ְמאֹד ֲח ָ
לְ ַא ָּבא ְּב ֶא ְמצַ ע יְ ִׁש ָ
ּומה ִּפ ְתאֹום
ֶׁש ַהּיְ לָ ִדים ֶׁשּלֹו ִמ ְתלֹונְ נִ ים ְּתלּונַ ת ָׁשוְ אַ .
יׁשהּו יַ ְחטֹף ֶאת ָס ְב ָתא ַחּנָ ה וְ ֶׁשּנַ ְפ ִסיק ּכְ ָבר ִעם
ֶׁש ִּמ ֶ
טּותּיִ ים ֶׁשּלָ נּו"...
ַה ַה ְמצָ אֹות וְ ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים ַה ְּׁש ִ
עֹוׂשים ְׁש ֻטּיֹות
ֵאיזֶ ה ַּב ְא ָסה! נָ כֹון ֶׁשּלִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ִ
עֹוב ִדים ַעל ּכָ ל ִמינֵ י ֲאנָ ִׁשיםֲ ,א ָבל ַה ַּפ ַעם
וַ ֲא ִפּלּו ְ
זֶ ה ֲא ִמ ִּתי!
"יֵ ׁש לִ י ַר ְעיֹון"ָ ,א ַמר יָ כִ יןּ" ,בֹא נִ ַּקח ַמ ְפ ֵּת ַח וְ נֵ לֵ ְך
לַ ַּביִ ת ֶׁשל ָס ְב ָתא .אּולַ י נִ ְמצָ א ָׁשם ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשּיַ ְס ִּביר
ֶאת ּכָ ל ַה ִּסּפּור?"
"מה ֲאנַ ְחנּו ּכְ ָבר יְ כֹולִ ים
רּוע"ָ ,א ַמ ְר ִּתי ִמּיָ דָ .
ַ"ר ְעיֹון ּגָ ַ
יֹותר טֹוב,
לִ ְמצֹא?" ֲא ָבל ִּבגְ לַ ל ֶׁשֹּלא ָהיָ ה לִ י ַר ְעיֹון ֵ
ִהצְ ָט ַר ְפ ִּתי לְ ָא ִחי ,וְ ָהלַ כְ נּו יַ ַחד לַ ַּביִ ת ֶׁשל ָס ְב ָתא.
לְ ַמ ְר ֶּבה ַה ֶּפלֶ אַ ,ה ֶּדלֶ ת ֹלא ָהיְ ָתה נְ עּולָ ה וְ נִ כְ נַ ְסנּו
יׁשהּו?" ָׁש ַאל יָ כִ ין
ימה ְקצָ ת ַּב ֲח ָׁשׁש" .יֵ ׁש ּכָ אן ִמ ֶ
ְּפנִ ָ
ְּב ֶׁש ֶקטֲ ,א ָבל ַאף ֶא ָחד ֹלא ָענָ הָ .ע ַב ְרנּו ֵּבין ַה ֲח ָד ִרים,
ּיֹוראָ ,עצַ ְרנּו
בֹודה ֶׁשל ַס ָּבא ּגִ ָ
ּוכְ ֶׁש ִהּגַ ְענּו לַ ֲח ַדר ָה ֲע ָ
ְּב ַבת ַא ַחת.
תּוחים לִ ְרוָ ָחה ,וַ ֲע ֵרמֹות
ּכָ ל ַה ְּמגֵ רֹות וְ ָה ֲארֹונֹות ָהיּו ְּפ ִ
יבים ָהיּו ְמ ֻפּזָ ִרים ְּבכָ ל ָמקֹום.
ֶׁשל נְ יָ רֹות ַמצְ ִה ִ
ּוב ִדּיּוק ָאז ָׁש ַמ ְענּו
יׁשהּו ָּפ ַרץ לְ כָ אן!" לָ ַח ְׁש ִּתיְ ,
"מ ֶ
ִ
ִׁשעּול ִמּכִ ּוּון ָה ַא ְמ ַּב ְטיָ ה...
המשך בגיליון הבא

מטיילים!
פינת הטיולים שלנו

השביל הרטוב בעין שוקק
האטרקציה של עין שוקק היא השביל הרטוב.
הצטיידו בנעלי הליכה למים וצאו להליכה חמודה
כשרגליכם טובלות בנחל ואתם מוקפים בטבע
טהור! כ 300-מטרים של הליכה במים רדודים
כשמעליכם סבך עד לבריכת טחנת הקמח ,בריכה
גדולה ורדודה .השביל הרטוב נפרץ באוקטובר
 2014על ידי חבריו של סרן צביקה קפלן ז"ל
שנהרג בקרב בסג'עיה במבצע צוק איתן.
אז איך מגיעים?
היתרון והחסרון של המקום הוא שאין אפשרות
להגיע ברכב עד למעיין עצמו .מכביש ( 669מצומת
השיטה לבית שאן) ,פונים לפי השילוט לגן הלאומי
גן השלושה .בכיכר שלפני הכניסה לסח'נה פונים
ימינה ,עוקפים את גן השלושה בדרך העוברת
במקביל לגדר הגן הלאומי ומגיעים לחניה.
מכאן יש ללכת כ 900מטר עד למעיין ,או לרכב
על אופניים.

___________________
באדיבות אתר מורשת הגליל
www.moreshetgalil.co.il
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מידה בפרשה

הרב יורם אליהו

יֵ ׁש לָ נּו ֶּפה ָקדֹוׁש
ּוב ָרכָ ה לַ ּיְ לָ ִדים ַהיְ ָק ִרים.
ָׁשלֹום ְ
סֹופ ִרים ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלַּ .ב ִּמנְ יָ ן
בּוע ׁשּוב ְ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ֶׁשל ֵׁש ֶבט יִ ָּׂשׂשכָ ר ֻמזְ ּכָ ִרים ֵׁשמֹות ְמיֻ ָח ִדיםֶׁ ,שּנִ ְר ִאים
לָ נּו ְק ָצת ְמ ֻׁשּנִ יםּ" ,תֹולָ ע ִמ ְש ַּׁפ ַחת ַהּתֹולָ ִעי לְ ֻפוָ ה
ּדּוע?
ִמ ְש ַּׁפ ַחת ַהּפּונִ י"ַ .מ ַ
רֹומזֶ ת
אֹומר ֶׁש ַּב ֵּׁשמֹות ָה ֵאּלֶ ה ֶ
ָה'אֹור ַה ַחּיִ ים' ַה ָּקדֹוׁש ֵ
ּוב ֱא ֶמת ֶּד ֶרְך ַה ֵּׁשמֹות
ׁשּוביםֶ .
ּתֹורה ְּד ָב ִרים ֲח ִ
לָ נּו ַה ָ
ָה ֵאּלּו ָאנּו לְ ֵמ ִדים ֵאיְך לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּבכ ַֹח ַה ִּדּבּור ֶׁשה'
נָ ַתן לָ נּו.
ּתֹורה ְּביִ ְׂש ָר ֵאלַ .ה ִּמּלָ ה
יִ ָּׂשׂשכָ ר ָהיָ ה ְמיֻ ָחד ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
רֹומזֶ ת לְ תֹולַ ַעתּ .כְ מֹו ֶׁש ַהּכ ַֹח ֶׁשל ַהּתֹולַ ַעת הּוא
ּתֹולָ ע ֶ
ַּב ֶּפהּ ,כָ ְך ָה ָא ָדםּ ,כֹחֹו ְּב ִפיו .הּוא נִ ְב ָרא לַ ֲעמֹל ְּב ִפיו
ּתֹורה .וְ זֶ ה ִּב ְתנַ אי" :לְ ֻפוָ ה ִמ ְש ַּׁפ ַחת
וְ לַ ֲעסֹק ְּבלִ ּמּוד ַה ָ

ּבּורים ֹלא
ַהּפּונִ י" ֶׁ -ש ָּצ ִריְך לְ ַפּנֹות ֶאת ַה ֶּפה ִמ ִּד ִ
טֹובים וַ ֲא ִפּלּו ִמ ְּד ָב ִרים ְּב ֵטלִ ים.
ִ
אֹומר ִמּלִ ים ְמיֻ ָחדֹות ַעל
מֹוסיף וְ ֵ
ִ
ָה'אֹור ַה ַחּיִ ים'
ּתֹורהִּ ,דינֹו
לֹומ ֵדי ָ
ְק ֻד ַּׁשת ַה ֶּפה ֶׁשּלָ נּוּ" :כִ י ֶּפה ֶׁשל ְ
ּכִ כְ לֵ י ָׁש ֵרת ֲא ֶׁשר יְ ָׁש ְרתּו ָּבם ַּבּק ֶֹדׁש ּכִ י ֵאין ְק ֻד ָּׁשה
דֹוׁשה ּכָ לּ-כָ ְך
ּתֹורה ְק ָ
ּתֹורהּ "...כֵ יוָ ן ֶׁש ַה ָ
ּכִ ְק ֻד ַּׁשת ַה ָ
וְ ִהיא נִ לְ ֶמ ֶדת ַּב ֶּפהָ ,אז ַה ֶּפה נֶ ְח ָׁשב ָקדֹוׁש ּכְ מֹו ּכְ לִ י
ִמּכְ לֵ י ַה ִּמ ְׁשּכָ ן.
ּתֹורה
ָ
נִ לְ ַמד לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ֶּפה ֶׁשּלָ נּו לְ ָע ָמל ֶׁשל
וְ לִ ְת ִפּלָ ה ,וְ זֹאת ַעל-יְ ֵדי ֶׁשּנָ ִׂשים לֵ ב :אָ .מה ָאנּו
יסים לַ ֶּפהִּ ,ב ְׁש ִמ ָירה ַעל ּכַ ְׁשרּות ַה ָּמזֹון ֶׁש ָאנּו
ַמכְ נִ ִ
אֹוכְ לִ ים ,בִּ .בנְ ִקּיּות ַהּלָ ׁשֹוןֶׁ ,שֹּלא נְ ַד ֵּבר ְּד ָב ִרים
סּורים וְ ֹלא נְ ַד ֵּבר ַעל ֲא ֵח ִרים .וְ כָ ְך נִ זְ ּכֶ ה ֶׁש ַה ֶּפה
ֲא ִ
ּתֹורה
ֶׁשּלָ נּו יִ ְהיֶ ה ּכְ לִ י ָׁש ֵרת לַ ֲעלֹות ִאּתֹו ְּב ַמ ֲעלֹות ַה ָ
דֹוׁשה.
ַה ְּק ָ
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כבוד הרב
שו"ת עם הרב שלמה אבינר

נטילה במי ים
ש :האם אפשר ליטול ידיים
במי ים?
ת :לא ,כי הם מלוחים .אבל אפשר
לטבול אותן שם ,ולברך על נטילת
ידיים (שו"ע או"ח קנט כ .מ"ב ס"ק צז).

כיפה
ש :מה הסיבה שצריך כיפה?
ת :יראת שמים .צניעות( .רמב"ם
ה' דעות ,שו"ע או"ח ב ו הגה.
מ"ב יא).
קימה בבוקר
ש :אני באמת רוצה לקום בבוקר
בזמן ולא מצליח.
ת :היעזר ברדיו ,בשעון חזק או
בחבר .התאמץ! בהתחלה זה
קשה אך אחרי חמש פעמים כבר
קל יותר (קצשו"ע א ד).

מּוסר ַה ְׂשּכֵ ל
ַ

ַא ֲה ַבת יִ ְׂש ָר ֵאל

"אין ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
"מ ִסּלַ ת יְ ָׁש ִרים" ּכָ תּובֵ :
ְּב ֵס ֶפר ְ
אֹוהב ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ כָ ל ַמה ֶּׁש ָא ָדם
אֹוהב ֶאּלָ א לְ ִמי ֶׁש ֵ
ֵ
ַמגְ ִּדיל ַא ֲה ָבתֹו לְ יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כָ ְך ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמגְ ִּדיל
אֹומר?
ָעלָ יו"ַ .מה ּזֶ ה ֵ
אּובן ָהלַ ְך יֹום ֶא ָחד לְ ֻתּמֹו ָּב ְרחֹוב.
ָא ָדם ֶא ָחד ֶׁש ְּׁשמֹו ְר ֵ
אּובן ֵאינֹו ַמּכִ יר
וְ ִהּנֵ ה ,מּולֹו ַמּגִ ַיע ִׁש ְמעֹון ֶׁשהּוא ָא ָדם ֶׁש ְר ֵ
אּובן ֲא ִפּלּו ֹלא ֵה ִרים ֶאת ֵעינָ יו לְ כִ ּוּונֹו ֶׁשל ִׁש ְמעֹון,
ּכְ לָ לְ .ר ֵ
ֶׁש ֲה ֵרי הּוא ֵאינֹו ַמּכִ יר אֹותֹו.
אּובןִּ ,פ ְתאֹום הּוא
ַאְך ּכַ ֲא ֶׁשר ִׁש ְמעֹון ִה ְת ָק ֵרב וְ ִהּגִ ַיע ֶאל ְר ֵ
לֹומר לֹו ִמּלִ ים ַחּמֹות.
נִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו וְ ִה ְת ִחיל לְ ַח ֵּבק אֹותֹו וְ ַ

לחם זרוק
ש :אם אני רואה ברחוב לחם זרוק,
האם עלי להרימו?
ת :לא חייבים ,כי הוא מלוכלך
ולא יאכלו אותו ,וכבר אין לו דין
לחם לעניין זה (וכן פסק הגרי"ש
אלישיב .קב ונקי סי' נח).
יחף
ש :האם מותר להתפלל יחף?
ת :לא .בתפילה נוהגים כמו
שעומדים בפני מלך (שו"ע או"ח
צא ה).

ּדּוע ִׁש ְמעֹון ְמ ַח ֵּבק אֹותֹו וְ ַעל ָמה הּוא
אּובן ֹלא ֵה ִבין ַמ ַ
ְר ֵ
מֹודה לֹוֲ ,ה ֵרי ֵהם ֵאינָ ם ַמּכִ ִירים ּכְ לָ ל!
ֶ
אֹותי
"א ָּתה ֶּב ֱא ֶמת ֹלא ַמּכִ יר ִ
"אינְ ָך ֵמ ִבין"ָ ,א ַמר ִׁש ְמעֹוןַ ,
ֵ
יֹוד ַע ֶׁש ַא ָּתה
וְ גַ ם ֲאנִ י ֵמעֹולָ ם ֹלא ִּד ַּב ְר ִּתי ִא ְּתָךֲ .א ָבל ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַע ּכַ ָּמה ָעזַ ְר ָּת
ּמֹורה ֶׁשל ַה ֵּבן ֶׁשּלִ י ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ,וַ ֲאנִ י ֵ
ַה ֶ
ּמּודים! לָ כֵ ן ֲאנִ י ָמלֵ א ְּב ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב
לֹו וְ ִק ַּד ְמ ָּת אֹותֹו ַּבּלִ ִ
אֹותָך
אֹותָך ָּב ְרחֹוב ִמ ַה ְר ִּתי לְ ַח ֵּבק ְ
יתי ְ
ּוב ֶרגַ ע ֶׁש ָר ִא ִ
ּכְ לַ ֶּפיָךָ ,
טֹובה!"
ּומּכִ יר לְ ָך ָ
אֹותָך ַ
אֹוהב ְ
ּולְ ַה ְראֹות לְ ָך ַעד ּכַ ָּמה ֲאנִ י ֵ
ּכָ ְך ּגַ ם ֵאצֶ ל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא .יִ ְׂש ָר ֵאל ֵהם ָּבנָ יו ֶׁשל ה',
טֹובהּ ,כִ ְביָ כֹול ,לְ ִמי
וְ הּוא ּכְ מֹו ַא ָּבא ֶׁשּלָ ֶהם .לָ כֵ ן ה' ַמּכִ יר ָ
אֹוהב ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,וכְ כָ ל ֶׁשּנַ ְר ֶּבה ַא ֲה ָבה זֶ ה לָ זֶ הּ ,כָ ְך ּגַ ם
ֶׁש ֵ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יַ גְ ִּדיל ֵאלֵ ינּו ַא ֲה ָבה וְ ִח ָּבה!
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה

 .1מה קיבל
 .2באיזו

פינחס כשכר על המעשה שעשה?

אומה ציווה ה' את משה להילחם?

 .3כמה בנות היו לצלפחד?
 .4א.

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

מה היתה טענתן של בנות צלפחד?

ב .האם טענתן התקבלה?
שה מיוחדת ביקש משה רבנו מה'?

 .5א .איזו בק

ב .כיצד ה' נענה לבקשתו?

חידה 1

פניו של מי נמשלו לפני הלְ ָבנָ ה? מדוע?

חידה 2

איזה שלום אינו שלם?

meirkids.co.il
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 .1לא לי
 .2כותבים עליו בכיתה
 .3חרוז לוילון
 .4חולקו בין השבטים
 .5לחמי השבת
 .6לרוב על שפת הים
 .7הלוואי

פירמידות מילים

 .1לא יבש
 .2האשפה לאן?
 .3לירא
 .4בנותיו ביקשו נחלה
 .5דומה לנחש בים ,בכתיב חסר
 .6יורה במדוייק
 .7ללא שמש

מחפשים משחק מאתגר לחופש?

סנאפ סירקיטס משחקי אלקטרוניקה

שניידר שירות ושיווק snapcircuits.co.il
meirkids.co.il
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לפרשת פינחס
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