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פרשת ראה ה'תשע"ח

ּכֻ ּלָ נּו ַא ִחים!
תּובה ִמ ְצוָ ה
ַּב ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלָ נּו ּכְ ָ
ֹלקיכֶ ם,
"ּבנִ ים ַא ֶּתם לַ ה' ֱא ֵ
ְמיֻ ֶח ֶדתָ :
אֹומ ֶרת
ֶ
ֹלא ִת ְתּג ְֹדדּו"ָ .מה
ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹאת?

אֹומר ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ּכְ מֹו ַא ִחים.
ֵ
ּכָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַא ִחים! לָ כֵ ן
ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לֶ ֱאהֹב זֶ ה ֶאת זֶ ה
ּולְ ַה ְרּבֹות ִּבגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים וְ ֶעזְ ָרה
זֶ ה לְ זֶ הּ ,כְ מֹו ַא ִחים ֶׁשעֹוזְ ִרים
זֶ ה לָ זֶ ה.

ַא ַחד ַה ֶה ְס ֵּב ִרים לַ ִּמ ְצוָ ה הּוא,
ֶׁש ָאסּור לָ נּו לִ ְהיֹות ֲאגֻ ּדֹות ֲאגֻ ּדֹות.
אֹומר?
יֹוד ִעים ַמה ּזֶ ה ֵ
יְ לָ ִדיםַ ,א ֶּתם ְ
אֹומר ֶׁש ָעלֵ ינּו לִ ְהיֹות ְּביַ ַחד וְ ֹלא ִאם ֲאנַ ְחנּו נִ ְתנַ ֵהג ּכְ מֹו ַא ִחיםָ ,אז
זֶ ה ֵ
נִפ ָרדֹותּ ,כְ ִאּלּו ּגַ ם ה' יִ ְתנַ ֵהג ֵאלֵ ינּו ּכְ מֹו ַא ָּבא
לְ ִה ְת ַחּלֵ ק לִ ְקבּוצֹות ְ
אֹוהב ֶאת ַהּיְ לָ ִדים ֶׁשּלֹו וְ נ ֵֹותן
ֶׁש ֵ
ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ַמּכִ ִירים ָה ֶא ָחד ֶאת ַה ֵּׁשנִ י.
טֹובים!
לָ ֶהם ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ִ
ֲאנַ ְחנּוַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל ּכֻ ּלֹוָּ ,בנִ ים ֶׁשל
ּומב ָֹרְך.
ה'ִ .אם ּכֻ ּלָ נּו ָּבנִ ים ֶׁשל ה' ,זֶ ה ַׁש ָּבת ָׁשלֹום ְ
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תעלומה

בחדר הכביסה
סיפור בהמשכים מאת אסתי רמתי

ֶּפ ֶרק ב
יסה ַה ְּמלֻ כְ לֶ כֶ ת יָ ְׁש ָבה יַ לְ ָּדה ָרזָ ה
ֵּבין ֲע ֵרמֹות ַהּכְ ִב ָ
ּומ ֻבלְ ּגָ ןִ .היא נִ ְר ֲא ָתה ְּב ֵע ֶרְך
ְמאֹד ִעם ֵׂש ָער ָארְֹך ְ
אֹותיִ ,היא ָּפ ְק ָחה זּוג
ִ
ְּבגִ ילִ יּ ,וכְ ֶׁש ִהיא ָר ֲא ָתה
ּומב ָֹהלֹותּ .גַ ם ֲאנִ י ִה ְתּבֹונַ נְ ִּתי ָּבּה
ֵעינַ יִ ם ּגְ דֹולֹות ְ
הֹופ ָיעה ִמּׁשּום
ִ
ְּב ַת ְד ֵה ָמה ,וְ ֹלא ַרק ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא
ָמקֹוםִ .היא לָ ְב ָׁשה ִמין ִׂש ְמלַ ת ּכֻ ְתנָ ה ֲא ֻרּכָ ה וְ ֹלא
יה ָהיּו יְ ֵחפֹותֲ .אנִ י
נְ ִקּיָ ה ִּבכְ לָ ל ְּבצֶ ַבע חּום ,וְ ַרגְ לֶ ָ
אֹוׁש ְׁש ִּתי ִראׁשֹונָ ה.
ִה ְת ַ
"מי ַא ְּת? ֵאיְך ִהּגַ ְע ְּת לְ כָ אן?" ָּד ַר ְׁש ִּתי.
ִ
יאְך ִהּגַ ְע ִּתי לְ כָ אן"ָ .א ְמ ָרה ַהּיַ לְ ָּדה
יֹוד ַעת ֵה ַ
"אין ֲאנִ י ַ
ֵ
ּדּוע יָ ֵדְך ּכֹה ְמ ֻׁשּנָ ה?"
ּומ ַ
"היכָ ן ֲאנִ י? ַ
ֵ
מֹורה
ֵאיְך ַהּיַ לְ ָּדה ַהּזֹאת ְמ ַד ֶּב ֶרת! ֶּב ַטח ִא ָּמא ֶׁשּלָ ּה ָ
לְ ָתנָ "ְך ...וְ ָאז ִה ְתּבֹונַ נְ ִּתי ַעל ַהּיָ ד ֶׁשּלִ י וְ צָ ַח ְק ִּתי" .זֶ ה
יתי ִּב ְתאּונַ ת ְּד ָרכִ ים וְ נִ ְפצַ ְע ִּתי"ַ .הּיַ לְ ָּדה
ַרק ּגֶ ֶבס! ָהיִ ִ

ִה ְמ ִׁשיכָ ה לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל ָעלַ י ּכְ ִאּלּו נָ ַפלְ ִּתי ֵמ ַהּיָ ֵר ַח,
אֹותי.
יתי ִמּיָ ד ֶׁש ִהיא ֹלא ְמ ִבינָ ה ִ
וְ ָר ִא ִ
ּׁשֹוב ִרים יָ ד אֹו ֶרגֶ ל? ֹלא
יֹוד ַעתּ ,כְ ֶׁש ְ
"ּגֶ ֶבס? נּוַ ,א ְּת ַ
ֹאׁשּה
ָר ִאית ַאף ַּפ ַעם ּגֶ ֶבס?" ִהיא ֵהנִ ָיעה ֶאת ר ָ
רֹואה טֹוב ּכֵ יוָ ן
ִמּצַ ד לְ צַ דֶ .ה ְחלַ ְט ִּתי ֶׁשאּולַ י ִהיא ֹלא ָ
ֶׁש ַה ֶח ֶדר ָהיָ ה ַא ְפלּולִ י ,וְ ִה ְדלַ ְק ִּתי ֶאת ָהאֹורַ .ה ַּפ ַעם
יבּה ְּב ַת ְד ֵה ָמה.
ִהיא ָק ְפצָ ה ַמ ָּמׁש וְ ִה ְתּבֹונְ נָ ה ְס ִב ָ
יאְך ֵה ֵבאת אֹור ְּבלִ י נֵ ר?! אֹור ִׁש ְב ַעת ַהּיָ ִמים!"
"ה ַ
ֵ
טֹוב ,זֶ ה ּכְ ָבר ָהיָ ה מּוזָ ר לְ גַ ְמ ֵרי .יַ לְ ָּדה ֶׁש ִּמ ְת ַּפ ֶעלֶ ת
ִמּזֶ ה ֶׁש ַּמ ְדלִ ִיקים אֹור ַּב ֶח ֶדר? ַמ ֶּׁשהּו ִה ְת ִחיל
לְ ִה ְת ַח ֵּבר לִ יַ ...ה ָּׂש ָפהַ ,ה ְּבגָ ִדים ַהּמּוזָ ִריםָ ,ה ֻע ְב ָּדה
נּורה אֹו ּגֶ ֶבס...
ֶׁש ִהיא ֹלא יָ ְד ָעה ַמה ּזֶ ה ָ
"ס ְּפ ִרי לִ י ַמה ָּק ָרה לִ ְפנֵ י ֶׁש ָּמצָ את ֶאת ַעצְ ֵמְך
ַ
הּודיתֵ .איְך
"אה ,וַ ֲאנִ י יְ ִ
יתי לְ ָב ֵררָ ,
יֹוׁש ֶבת ּפֹה" נִ ִּס ִ
ֶ
קֹור ִאים לָ ְך?"
ְ
יתי ְּב ַד ְרּכִ י
"היִ ִ
"רּות"ִ ,היא ָא ְמ ָרה ְקצָ ת ְּב ַביְ ָׁשנּותָ ,
רּוׁשלַ יִ ם...
לְ ַח ֵּפׂש ְמ ַעט ָמזֹוןָ .ק ֶׁשה הּוא ַה ָּמצֹור ַעל יְ ָ
ּופ ְתאֹום
יתיַ ,ה ְר ֵחק ֵמ ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ ,
ָהלַ כְ ִּתי ַה ְר ֵחק ִמ ֵּב ִ
נָ ַפלְ ִּתי ֶאל ּבֹור ַּב ָּׂש ֶדה ...וְ ִהּנֵ הֲ ,אנִ י ְּבֵ ...היכָ ן
יפה עֹוד ַמ ָּבט
ֲאנִ י?!" ָׁש ֲאלָ ה ְּבטֹון ְמ ֻבלְ ָּבל ,וְ ֵה ִע ָ
יבּה.
ִמ ְׁש ָּת ֶאה ְס ִב ָ
יתיֲ ,א ָבל ֶּב ֱא ֶמת
"הּגַ ְע ְּת ֵאיכְ ֶׁשהּו לְ ֵבית חֹולִ ים"ָ ,ענִ ִ
ִ
"ּתּגִ ִידי,
סּוקה ְּבלִ ְתהֹות ִאם ָׁש ַמ ְע ִּתי נָ כֹוןַ .
יתי ֲע ָ
ָהיִ ִ
ּומ ְק ָּדׁש?"
ָא ַמ ְר ְּת ֶׁשּיֵ ׁש ָמצֹור ֶאצְ לְ כֶ ם? ִ
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יֹוד ַעת ַעל ַה ָּמצֹור ַעל
"ּכֵ ןַ ,ה ִאם ֵאינֵ ְך ַ
רּוׁשלַ יִ ם?" ִה ְת ַּפּלְ ָאה רּותּ" .כְ ָבר זְ ַמן ַרב ֶׁש ֵאין
יְ ָ
ּומהּו ֵּבית
ירּוׁשלַ יִ ם? ַ
אֹכֶ ל ָּב ִעיר! ַה ֵאינֵ ך ּגָ ָרה ִּב ָ
ַה ֻחּלִ ין ֲא ֶׁשר ָא ַמ ְר ְּת?"
ָׁש ַת ְק ִּתי ֶרגַ ע .לִ י ַהּכֹל ָהיָ ה ִּפ ְתאֹום ָּברּור,
אֹו לְ ָפחֹות ָּברּור ּכְ מֹו ֶׁש ְּק ִפיצָ ה ַּבּזְ ַמן יְ כֹולָ ה
קּופת ֻח ְר ַּבן ֵּבית
לִ ְהיֹות ...רּות נָ ְפלָ ה לַ ּבֹור ִּב ְת ַ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ֵאיכְ ֶׁשהּו ִה ְתּגַ ּלְ ָׁשה לְ תֹוְך ַהּזְ ַמן
ֶׁשּלָ נּו! אּולַ י ֶּד ֶרְך ַא ַחד ַה ְּפ ָת ִחים ֶׁש ַּב ִּת ְק ָרה...
ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרהַ ,עכְ ָׁשו ִהיא ּכָ אן ,וְ צָ ִריְך לְ נַ ּסֹות
ּולְ ַה ְס ִּביר לָ ּה ֶאת ּכָ ל ָה ִענְ יָ ןִ .ס ַּמנְ ִּתי לָ ּה ֶׁש ֵּת ֵׁשב
יסה ,וְ ִה ְתיַ ַּׁש ְב ִּתי לְ צִ ָּדּה.
ַעל ַהּכְ ִב ָ
יה ֶאת
ּופ ַר ְׂש ִּתי ְּב ָפנֶ ָ
יבי ,רּותָּ ".פ ַת ְח ִּתיָ ,
"ּת ְק ִׁש ִ
ַ
ַהּנִ חּוׁש ֶׁשּלִ י לְ גַ ֵּבי ַמה ֶּׁש ָּק ָרהָ .א ַמ ְר ִּתי ֶׁש ֲאנִ י
ימה ֵאיזֶ ה
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ִהיא ָק ְפצָ ה ַּבּזְ ַמן ָק ִד ָ
ֶ
ַאלְ ַּפיִ ם ָׁשנָ ה ,וְ ֶׁש ָהעֹולָ ם ְקצָ ת ִה ְׁש ַּתּנָ ה ֵמ ָאז יְ ֵמי
ּומפ ָֹר ִטים
ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ ...א ֲח ֵרי ֶה ְס ֵּב ִרים ֲא ֻרּכִ ים ְ
ּוב ֵּתי חֹולִ ים וְ אֹור ַח ְׁש ַמלָׁ ,ש ַאלְ ִּתי
ַעל ּגֶ ֶבס ָ
אֹותּה ִאם יֵ ׁש ְׁש ֵאלֹותּ" .כֵ ןְׁ ,ש ֵּתי ְׁש ֵאלֹות לִ י",
ָ
"ה ִאם יֵ ׁש ַּבּזְ ַמן ֶׁשּלָ כֶ ם
ִהיא ָא ְמ ָרה ְּבלַ ַחׁש ַ .
יתי?"
ְּד ַבר ָמה לֶ ֱאכֹל? וְ ֵאיְך ֶא ְחזֹר ֶאל ֵּב ִ
המשך בגיליון הבא

מטיילים!
פינת הטיולים שלנו

הר אדיר
היופי מתגלה באחת .אחרי קפל קרקע נעצרת
הנשימה מול היופי המשתרע למטה ,פשוט
אדיר .כל כביש הצפון תחתיך וצפונית לצפון
משתרע הדרום ,דרום לבנון ,בינת ג'בל ושאר
מקומות ...את קו הגבול מזהים היטב :מה
שירוק ישראל ,מה שצחיח ,לבנון...
אז איך מגיעים?
נוסעים מצומת חירם מערבה בכביש ,899
 4ק"מ מצומת חירם פונים שמאלה על פי
שילוט בכביש העולה להר .הכביש שנועד
עבור צה"ל מטפס בתלילות ובסופו חסום
בשער .נחנה בשולי הכביש.
משמאל שתי בטונדות מהם מתחיל שביל של
 200מטר שמטפס לתצפית .היופי מתגלה
באחת .אחרי קפל קרקע נעצרת הנשימה מול
היופי המשתרע למטה ,פשוט אדיר.

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

הרב יורם אליהו
הרב יורם אליהו

ֲאכִ ילָ ה ְראּויָ ה

ּוב ָרכָ ה!
יבים ָׁשלֹום ְ
יְ לָ ִדים ֲח ִב ִ
רֹוצים לֶ ֱאכֹל
ִּבזְ ַמן ֶׁש ָהיּו ְּבנֵ י-יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּברּ ,כְ ֶׁש ָהיּו ִ
ָּב ָׂשר ָהיּו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ֲעלֹות ֶאת ַה ֶּב ֵה ָמה ּכְ ָק ְר ָּבן ְׁשלָ ִמים
אֹותּה.
וְ ָאז לֶ ֱאכֹל ָ
אֹותנּו ֶׁש ָה ֲאכִ ילָ ה ְצ ִריכָ ה לִ ְהיֹות
ּתֹורה ָר ְצ ָתה לְ ַה ְד ִריְך ָ
ַה ָ
ּומּלּוי ּכֹחֹות
דֹוׁשה ,לְ ַמ ָּט ָרה ֶׁשל ִחּזּוק ָה ָא ָדם ִ
לְ ַמ ָּט ָרה ְק ָ
בֹודת ה'.
לַ ֲע ַ
ּתֹורה ְּב ָפ ָר ָׁש ֵתנּוֶׁ ,ש ִּמּכֵ יוָ ן
ּכֹות ֶבת ַה ָ
ּגַ ם ּכְ ֶׁש ָּבאּו לָ ָא ֶרץֶ ,
ֶׁשּיָ ְׁשבּו יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל ּגְ בּולֹות ָה ָא ֶרץ ,וְ ָק ֶׁשה ָהיָ ה לְ ָה ִביא
רֹוצים לֶ ֱאכֹל ִּבגְ לַ ל ַה ֶּד ֶרְך
ּכָ ל ַּפ ַעם ֶאת ַה ֶּב ֵה ָמה ֶׁש ִ
חֹוקה – ֲאזַ י נִ ַּתן לֶ ֱאכֹל ָּב ָׂשרַ ,רק ִמן ַה ַחּיֹות ַה ְּטהֹורֹות
ָה ְר ָ
ּתֹורה ְמ ַצּוָ ה
ּמּובןִ ,מ ְּבלִ י לְ ָה ִביאֹו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשֲ .א ָבל ַה ָ
ּכַ ָ
ּומ ָפ ֶר ֶטת ַּב ָּפ ָר ָׁשה ִּדינִ ים ְמיֻ ָח ִדים :א .לִ ְׁשחֹט
ּומזְ ִה ָירה ְ
ַ
(ּב ַחּיָ ה אֹו עֹוף).
ֶאת ַּב ַעל ַה ַחּיִ ים .ב .לְ כַ ּסֹות ֶאת ָּדמֹו ְ
ּבּוׁשה ֶׁש ָּׁש ַפכְ נּו
וְ זֶ הּ ,כְ ֵדי ֶׁשּנַ ְרּגִ יׁש ַּב ֲאכִ ילַ ת ַה ָּב ָׂשר ְק ָצת ָ

יהַ .על זֶ ה ָּבא לִ ְרמֹז
ֶאת ָּד ָמּה ֶׁשל ַה ַחּיָ ה וְ נָ ַטלְ נּו ֶאת ַחּיֶ ָ
ּכִ ּסּוי ַה ָּדם.
ּומּכָ ל
אֹותנּו ָׁשלֹוׁש ְּפ ָע ִמים ְּביֹוםִ .
ָה ֲאכִ ילָ ה ִּבכְ לָ ל ְמלַ ּוָ ה ָ
ּדֹור ֶׁשת
ּתֹורה ָאנּו ְמ ִבינִ ים ֶׁש ֲאכִ ילָ ה ֶ
ָה ַאזְ ָהרֹות ֶׁשל ַה ָ
ּדֹור ֶׁשת ַּתכְ לִ יתִ .ע ָּקר ָה ֲאכִ ילָ ה ִהיא ֶׁשּנִ ְת ַחּזֵ ק
ַמ ְח ָׁש ָבהֶ ,
ּתֹורה ֶׁש ֲה ֵרי ּגּוף ַחּלָ ׁש
לַ ֲעבֹד ֶאת ה'ֵ ,הן ְּבלִ ּמּוד ַה ָ
ּתֹורה זְ ַמן ַרב .וְ ֵהן ַּב ְּת ִפּלָ הֶׁ ,ש ְּת ִפּלָ ה
יִ ְת ַק ֶּׁשה לַ ֲעמֹל ַּב ָ
ּדֹור ֶׁשת ּכַ ּוָ נָ ה וְ יִ ּׁשּוב ַה ַּד ַעתּ ,וכְ ֶׁש ָא ָדם ָר ֵעב ָק ֶׁשה לֹו
ֶ
לְ ִה ְת ַרּכֵ ז ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּכָ ָראּוי.
לְ כָ ל זֶ ה נַ ְק ִּדים ְּב ָרכָ ה ְּבכַ ּוָ נָ ה ְראּויָ ה ,נַ ְחׁשֹב ַעל ַמ ְׁש ָמעּות
'ּבֹורא
ּמֹוציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ'ֵ ,
ַה ִּמּלִ ים ֶׁשל ַה ְּב ָרכָ ה ַ'ה ִ
עּותם ֱאמּונָ ה ֶׁשּכָ ל
ְּפ ִרי ָה ֵעץ' ָ'ה ֲא ָד ָמה' וְ כּו'ֶׁ ,ש ַּמ ְׁש ָמ ָ
'ׁש ַהּכֹל
ּוב ְמיֻ ָחד ַּב ְּב ָרכָ ה ֶ
ַמה ֶּׁש ַּקּיָ ם הּוא ֵמ ֵאת ה'ִ ,
נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברֹו'ֶׁ ,ש ְּמ ַחּנֶ כֶ ת לֶ ֱאמּונָ ה ֲע ֻמ ָּקהֶׁ ,שּכָ ל ַמה
ּוב ָע ִתיד ַהּכֹל נִ ְהיָ ה וְ נַ ֲע ָׂשה
ּקֹורה ָּבעֹולָ ם ֶּב ָע ָבר ַּבהֹוֶ ה ֶ
ֶּׁש ֶ
ִּב ְד ַבר ה'.

אריאל ושרהל'ה תיירות ונופש מציגים לציבור הדתי:

חופשה משפחתית
ישראלית
בחמת גדר

5.8-9.8.18 | 29.7-2.8.18

שעות רחצה נפרדות החל מהשעה 18:00

קייטנת משפחות

בבית הארחה אבירים עכו

8.8-11.8.18

מופע בלונים  //קבלת שבת מוזיקלית  //סיורים
הצגות לילדים ולמבוגרים  //ועוד הפתעות

חבילות נופש  //אטרקציות  //אירועים  //קייטנות  //שמחות  //שבתות תוכן

חייגו היום

לקבלת הצעה
מתאימה עבורכם

1-700-707-300

www.arieltours.co.il
info@arieltours.co.il

אריאל ושרהל׳ה
תיירות ונופש

הגעתם ילעד!4

סבב"ה של חופש
עם

ליל
רמב"םדים

70בסימן
ל
שהנה
מדינ
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כבוד הרב
שו"ת עם הרב שלמה אבינר

צמיד ברגל
ש :האם מותר לבת לענוד צמיד ברגל?
ת :בתנאי שהוא צנוע ואינו מושך תשומת לב
(שו"ת שאילת שלמה ד רפד).
מספר 13
ש :האם מספר  13הוא מזל רע?
ת :אמונות טפלות של נוצרים (נר באישון לילה
.)207
לטאה
ש :האם מותר להרוג לטאה ושממית שמסתובבות
בבית? שמענו שזה רע?
ת :אמונה טפלה .מותר.
עגיל לגבר
ש :האם מותר לגבר לשים עגיל באוזן?
ת :לא .איסור תורה של חוקות הגויים משום
שחץ (שו"ע ורמ"א יו"ד קעח .קיצור שו"ע ג ב).
כרטיס מעבר באוטובוס
ש :האם מותר לתת כרטיס מעבר לחבר?
ת :לא .זה מיועד רק לנוסע.

מ ַּוסר ַה ְׂשּכֵ ל
ַּת ְפ ִקיד לְ כָ ל ֶא ָחד
ַּפ ַעם ָּפגַ ׁש ָה ַא ְריֵ הֶ ,מלֶ ְך ַה ַחּיֹותֶ ,את ָה ַעכְ ָּבר ַה ָּק ָטן.
ָה ַא ְריֵ ה ָהיָ ה ְמאֹד ָר ֵעב וְ ָׂש ַמח לִ ְראֹות ֶאת ָה ַעכְ ָּבר.
רּוחה נֶ ְח ָמ ָדה"ָ ,ח ַׁשב לְ ַעצְ מֹו ,וְ ָת ַפס
"זֹו ִּת ְהיֶ ה ֲא ָ
ֶאת ָה ַעכְ ָּבר.
"אנִ י רֹוצֶ ה
"אדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְךַ ,ר ֵחם ָעלַ י!"ָּ ,בכָ ה ָה ַעכְ ָּברֲ .
ֲ
אֹותי"...
לִ ְחיֹות! ַאל ּתֹאכַ ל ִ
יח ִמּכָ ְך? ֶא ָּׁש ֵאר ָר ֵעב!"ָ ,ט ַען ָה ַא ְריֵ ה.
"ּומה ַא ְרוִ ַ
ָ
יח לִ כְ בֹודֹו ֶׁשֹּלא יִ ְר ַחק ַהּיֹום וְ ָא ִׁשיב
"אנִ י ַמ ְב ִט ַ
ֲ
לַ ֶּמלֶ ְך ּכִ גְ מּולֹו!"
"מה
ּובלִ ּבֹו ּגִ ֵחְךַ .
"טֹוב ,נִ ְר ֶאהָ ,"...א ַמר ַה ֶּמלֶ ְך לָ ַעכְ ָּברְ ,
ּכְ ָבר יּוכַ ל ָה ַעכְ ָּבר ַה ָּק ָטן לַ ֲעׂשֹות לְ ַמ ַען ָה ַא ְריֵ ה ַהּגָ דֹול?"
ֹלא ָע ְברּו יָ ִמים ַר ִּבים וְ צַ ּיָ ִדים ָט ְמנּו ֶר ֶׁשת ,וְ לָ כְ דּו ָּבּה ֶאת
ָה ַא ְריֵ ה ַהּגָ דֹול .לִ ּבֹו ֶׁשל ָה ַא ְריֵ ה ַהּגָ דֹול נֶ ְח ַמץ .הּוא יָ ַדע
ֶׁשּכָ ֵעת הּוא יִ ָּׁש ֵאר ּכָ לּוא ִּב ֵידי ְּבנֵ י ָה ָא ָדם.
בֹותיוָ .היָ ה זֶ ה
ַאְך לְ ֶפ ַתע  -צִ ּיּוץ ָק ָטן ֵה ִעיר אֹותֹו ִמ ַּמ ְח ְׁש ָ
רּותָך!"
"אדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְךֲ ,אנִ י לְ ֵׁש ְ
קֹולֹו ֶׁשל ָה ַעכְ ָּבר ַה ָּק ָטןֲ .
חּוטי ָה ֶר ֶׁשת ַהּגְ דֹולָ ה,
ִחיׁש ַמ ֵהר ּכִ ְר ֵסם ָה ַעכְ ָּבר ֶאת ֵ
ּומ ֻא ָּׁשר" .לְ עֹולָ ם
וְ תֹוְך זְ ַמן ָקצָ ר ָהיָ ה ָה ַא ְריֵ ה ָח ְפ ִׁשי ְ
"א ִפּלּו
ֹלא ֲאזַ לְ זֵ ל ְּבׁשּום יְ צּור"ֶ ,ה ְחלִ יט ָה ַא ְריֵ ה לְ ַעצְ מֹוֲ .
ָה ַעכְ ָּבר ַה ָּק ָטן יָ כֹל לְ ַהּצִ יל ֶאת ֶמלֶ ְך ַה ַחּיֹות!"
"אין לְ ָך ָּד ָבר ֶׁש ֵאין לֹו ָמקֹום"ָ .עלֵ ינּו
ֲחכָ ֵמינּו ָא ְמרּו ֵ
לִ נְ הֹג ַּבּכָ בֹוד ָה ָראּוי לְ כָ ל נִ ְב ָראִ ,מּתֹוְך יְ ִד ָיעה ֶׁשּלְ כָ ל יְ צּור
יֵ ׁש יֵ עּוד וְ ַת ְפ ִקידּ ,גַ ם לְ ִמי ֶׁשּנִ ְר ֶאה ָק ָטן ֶׁש ַּב ְּק ַטּנִ ים.
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פינת

ַה ִּמ
ת בפרשה
ְׂש ָח ִקים

שאלו

ניתן על הר גריזים ומה על הר עיבל?

 .1ברכה וקללה :מה
לעשות לאלילים שנמצאו בארץ?
 .2מה צריך
סור חל לאחר שנבנה בית המקדש?
 .3איזה אי
כיח לנו שצריך לעבוד עבודה זרה?
 .4האם מותר לשמוע לנביא שמו
 .5מהי 'עיר הנידחת'?

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

 .6האם צבי טהור לאכילה?
 .7האם ינשוף טהור לאכילה?

חידה 1

איזו מצווה נלמדת מפרשת השבוע – שלא קיימנו אותה השנה (תשע"ח),
ונקיים אותה בשנה הבאה (תשע"ט)?

חידה 2

לאיִ ל?
יודעים מה ההבדל בין ַאּיָ ל ַ

meirkids.co.il
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הבדלים

"זֹאת ַה ְּב ֵה ָמה ֲא ֶׁשר ּתֹאכֵ לּו"...
"ּכָ ל ִצּפֹור ְטה ָֹרה ּתֹאכֵ לּו"
ִמצאו  10הבדלים!
האם בעלי החיים שבתמונות טהורים לאכילה?

מחפשים משחק מאתגר לחופש?

סנאפ סירקיטס משחקי אלקטרוניקה
שניידר שירות ושיווק snapcircuits.co.il

meirkids.co.il
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לפרשת ראה

99

פרסים
שווים

ם
פרקי חדשים

חידות הגרלה
גדולה

עונה
חדשה

משחקים
חדשים

לפרשיהו

אין לכם מנוי?

קבלו מנוי
לשבועיים חינם!
הכנסו לאתר  Meirkids.co.ilאו בטלפון 02-6461323

