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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת וילך  -שובה תשע"ט

גמר
חתימה
טובה!

ּתֹורה
ִׁש ַירת ַה ָ
ָּפ ָר ַׁשת "וַ ּיֵ לֶ ְך" ִהיא ָא ְמנָ ם
ּתֹורה,
יֹותר ַּב ָ
ַה ָּפ ָר ָׁשה ַה ְּק ָצ ָרה ְּב ֵ
ַאְך ִהיא ְמכִ ילָ ה ְּבתֹוכָ ּה ְּד ָב ִרים
ְמאֹד ְמיֻ ָח ִדים .מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ַמ ְת ִחיל
יֹוד ַע
לְ ִה ָּפ ֵרד ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .הּוא ֵ
ֶׁשהּוא ֹלא יִ ּכָ נֵ ס לָ ָא ֶרץ ,וְ הּוא
ַמ ֲע ִביר ֶאת ַּת ְפ ִקיד ַה ַהנְ ָהגָ ה
יהֹוׁש ַע ִּבן נּון.
ֻ
לִ

ַה ֶה ְס ֵּב ִרים הּוא
ַא ַחד
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה!
ֶׁש ַהּכַ ּוָ נָ ה לַ ָ
ּתֹורה נִ ְק ֵראת ִׁש ָירה!
ּכֵ ןַ ,ה ָ
ׁשֹומ ַע ִׁשיר
ֵ
ּכְ מֹו ֶׁשּכְ ֶׁש ָא ָדם
יָ ֶפה וְ נָ ִעים הּוא ְמאֹד נֶ ֱהנֶ ה
ּתֹורה ֶׁשּלָ נּו,
ִמ ֶּמּנּוּ ,כָ ְך ּגַ ם ַה ָ
ִהיא ּכְ מֹו ִׁש ָירהִ ,אם נַ ֲאזִ ין לָ ּה
וְ נִ ְׁש ַמע ְּב ִׂש ְמ ָחה לְ ַמה ֶּׁש ִהיא
אֹומ ֶרת ,נַ ְרּגִ יׁש ּכְ ִאּלּו זֶ הּו ִׁשיר
ֶ
נִ ְפלָ א ְּב ָאזְ נֵ ינּו.

ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶׁשּמ ֶֹׁשה ּכָ ַתב ֶאת
ַה ָ
ַ
"ה ִּׁש ָירה ַהּזֹאת"ַ .מ ִהי ַה ִּׁש ָירה? נַ ּסּו ,יְ לָ ִדים ,לְ ַה ְק ִׁשיב לַ ַּמנְ גִ ינָ ה
ְּב ֵאיזֹו ִׁש ָירה ְמ ֻד ָּבר?
ּתֹורה ֶׁשּלָ נּו!
ַהּנִ ְפלָ ָאה ֶׁשל ַה ָ
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אשכול

לביכורים
סיפור בהמשכים

פרק ג
"יצחקי אהוב שלי" ,שמע לפתע יצחקי
את קולו הרך של אביו" .אין לנו הרבה
מה לעשות"...
אבא ליטף את ראשו ויצחקי הבין שהכול
נגמר .אין פירות ,אין ביכורים .הוא כבר לא
יראה את בית המקדש היום.
"אבל למה? למה זה קורה לנו" ,שאל יצחקי
כשאת עיניו ממלאות דמעות" .מה ,ה' לא
רוצה את הביכורים שלנו?"
המשפט האחרון ממש שבר את ליבו של
אבא יהודה .הוא לא היה יכול לעמוד בפני
התמימות העצומה שבלב בנו .אבל לא היה

מה לעשות .מספיק היה לראות את הפירות
הראשונים שבראש הסל ,כדי להבין שהכול
כבר רקוב .הם לא יבואו לבית המקדש
בידיים ריקות ,וגם הזמן אינו בידם לעיכובים
ללא צורך.
"יצחקי יקר" ,אמר יהודה לבנו לאחר
כמחצית השעה" .לא נוכל עוד להתעכב.
הנה כעת עוברת כאן שיירה שנוסעת
צפונה ,לכיוון השומרון .נעלה על החמורים
ונחזור איתם הביתה .עבודה רבה ממתינה
לי ואיני יכול להתעכב ללא צורך .בעזרת ה'
נבוא לבית המקדש בימי חג הסוכות".
ליבו של יצחקי נשבר לרסיסים .הוא לא
האמין שכך קורה לו .הרי הכול הסתדר עד
עכשיו כל כך טוב! הפירות הבשילו בדיוק
בזמן ,השיירה מהכפר עלתה לירושלים,
והחלום כמעט התגשם .איך הכול נהרס
ברגע האחרון? איך?
הדמעות שוב הציפו את עיניו ,וצער חזק
מילא את ליבו הקטן.
•

> > >
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"מדוע הילד יושב כך ובוכה?" ,יצחקי הרים
את עיניו' .סבא מידד! מה הוא עושה פה?
בכלל לא שמתי לב שיצא איתנו אל הדרך!',
תמה יצחקי לעצמו.
סבא מידד לא היה סבו של יצחקי .הסבים
של יצחקי נפטרו כבר לפני שנים רבות ,עוד
לפני שיצחקי נולד .סבא מידד היה הזקן
של הכפר .הוא היה אהוב מאוד על כל בני
הכפר ,שקראו לו בשם 'סבא מידד' .גם
הוא הצטרף לשיירה מהכפר בדרכה אל
בית המקדש.
"סבא מידד! מדוע אינך ממהר ללכת עם
בני השיירה?" ,שאל אבא יהודה את סבא
מידד" .היזהר שלא תישאר כאן לבד!"

"אוי ...תמיד אני אומר לבאי השיירות:
אל תעלו בימי הקיץ הלוהטים בענבים
חיים .תמיד הביאו צימוקים" ,אמר סבא
מידד בצער" .אבל אולי עדיין ניתן למצוא
מזור ועיצה".

"יצחקי מאוד רוצה לבוא לירושלים ולעלות
לבית המקדש ,אבל מה נוכל לעשות
והפירות נרקבו כבר בחצי הדרך" ,הסביר
אבא יהודה לסבא מידד הזקן.

"מה? יש עוד סיכוי?!" יצחקי הרים את
עיניו מבין ברכיו" .סבא מידד ,תציל אותנו!
בבקשה!"
המשך בשבוע הבא

"אני אמהר להתקדם על חמורי ,אבל
איני יכול להשאיר אתכם כך מאחור,
כשהילד בוכה .מדוע הוא בוכה כל כך?"
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ַחג ּומֹו ֵעד
יום הכיפורים
השבוע יחול היום המיוחד בימי השנה ,יום
הכיפורים .ביום הזה הכול כאילו מלבין
ונהיה טהור .אנו לובשים בגדים לבנים,
מתעטפים בטליתות ונראים כמלאכי
השרת .וכמו שמלאכי השרת אינם אוכלים
ואינם שותים ,גם עם ישראל צם ומתענה
ביום הזה ככתוב בתורה .אנו מתפללים
תפילות רבות ומבקשים מה' מחילה,
סליחה וכפרה.
חשבתם פעם ,ילדים ,איזה חסד מיוחד ה'
עושה עימנו בכך שהוא נותן לנו אפשרות
לחזור בתשובה? איזו טובה גדולה זו לכל
בני האדם .למרות שעשינו דברים לא כל
כך טובים בשנה החולפת והכעסנו את
הקב"ה ,בכל זאת הוא מוחל וסולח לנו ביום
הכיפורים! זהו ממש חסד של ה' עימנו!
הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם
עשרת ימי התשובה .אלו ימים שמתחילים
את השנה החדשה ,אך גם נותנים לנו
את האפשרות לתקן את השנה הקודמת.
לכן חשוב מאוד בימים אלה לחשוב על
המעשים שלנו ,ולהשתדל לחזור בתשובה

שלמה .כך נגיע בעזרת ה' ליום כיפור נקיים
וטהורים ,וה' יוכל לסלוח לנו באהבה רבה.
יום הכיפורים הוא יום כל כך קדוש ,עד שגם
אנשים שבדרך כלל לצערנו הם רחוקים
מהתורה ומהמצוות ואינם באים לבית
הכנסת ,ביום הזה הם באים ומתחברים
לקדושה הגדולה שמורגשת בו .וכך כולנו
ביחד באים לפני ה' בתפילות ובתחנונים
ומצפים שיגזור על כל עם ישראל רק גזרות
טובות.
בואו ונתכונן ליום הזה ,נתנהג באהבה
וריעות זה עם זה ,נוותר ולא נריב עם
האחים והחברים שלנו ,וכך ה' יאיר לנו פנים
ויחתום את כולנו לשנה טובה ומתוקה!
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
פר לבני ישראל שהוא בן  120שנה

 .1משה סי
חשב שהוא יחיה עוד שנים רבות
 .2משה
תב את התורה ,ונתנה לשבט שמעון
 .3משה כ
ֵהל נערך בשנה השישית לשמיטה
 .4מעמד ַה ְק
הקהל נוכחים גברים ,נשים וילדים
 .5במעמד
 .6מעמד הקהל נערך בחג הסוכות
למשה שעם ישראל יחטא בארץ
 .7ה' סיפר

חידת חדגא:

היכן בפרשת השבוע רמוזה מגילת אסתר?

meirkids.co.il
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פירמידת מילים
מילת הסבר
חלק ברגל
יודע ומזהה
חופרים
צמים בו :יום ה _______ (כתיב חסר)
מועד שמח ומבדח
אימפריה עתיקה
לא לילה
מילת שאלה

חידת פולקע:
פרשת "וילך" היא הפרשה הקצרה בתורה .ומהי הפרשה הארוכה ביותר?
בונוס :האם ישנן שבתות בהן קוראים פרשת שבוע ארוכה עוד יותר?

meirkids.co.il
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נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

אֹותנּו לָ צּום ְּביֹום ִּכּפּור? ֲה ֵרי
ּתֹורה ְמ ַצּוָ ה ָ
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ֹלא ָּכל ָּכְך ֵמ ִבין ,לָ ָּמה ַה ָ
אֹותנּו!
יכים לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַה ְר ֵּבה ,וְ ַדוְ ָקא ַהּצֹום ַמ ֲחלִ יׁש ָ
ֲאנַ ְחנּו ְצ ִר ִ
ֹאכל וְ נִ ְׁש ֶּתה וְ גַ ם נִ ְת ַּפּלֵ ל ָּכל ַהּיֹום?!
ַט ְליָ הַ :מה ָר ִצית ֶׁשּיִ ְהיֶ ה? ֶׁשּנ ַ

בני

ֶּבנִ יֶּ :ב ַטח! ִאם ָּכְך ֶזה ָהיָ הָ ,היָ ה לָ נּו ּכ ַֹח לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַה ְר ֵּבה!
נַ ֲע ָמהֶּ :בנִ י ,נַ ֵּסה לַ ֲחׁשֹוב ְק ָצת ַעל ִּכּוּון ַא ֵחרִ .מ ֶּט ַבע ַה ְּד ָב ִריםַּ ,כ ֲא ֶׁשר ָא ָדם
ּוׁש ִתּיָ ה ,הּוא ָעסּוק ְּב ִענְ יָ נִ ים ּגַ ְׁש ִמּיִ יםַ .ה ִה ְת ַע ְסקּות ַהּזֹו
עֹוסק ַּב ֲא ִכילָ ה ְ
ֵ
יֹותר לְ ִה ְת ַח ֵּבר
רּוחנִ ּיִ ים .לָ ֵכן ָק ֶׁשה ֵ
יחה ֶאת ַה ַּד ַעת ֵמ ָה ִעּסּוק ִּב ְד ָב ִרים ַ
ְמ ִס ָ
ׁשּובה
נֹוס ִפים לִ ְת ָ
ּוׁש ִתּיָ ה .יֵ ׁש לָ ֶכם ַר ְעיֹונֹות ָ
ּולְ ִה ְת ַּכּוֵ ן ַּב ְּת ִפּלָ ה ִמּתֹוְך ֲא ִכילָ ה ְ
לַ ְּׁש ֵאלָ ה ֶׁשל ֶּבנִ י?
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ִּבּגְ לַ ל ַהּצֹום ה' סֹולֵ ַח לָ נּו ַעל ָּכל ָה ֲע ֵברֹות.
ַט ְליָ הֲ :אנִ י ֶ

נֹועד ּגַ ם ְּכ ֵדי
ּפּורים ַ
חֹוׁשב ֶׁש ַהּצֹום ְּביֹום ַה ִּכ ִ
ֶּבנִ יָ :ה ֱא ֶמתְּ ,ב ַמ ְח ָׁש ָבה ְׁשנִ ּיָ ה ֲאנִ י ֵ
יֹותר
לְ ַה ְז ִּכיר לָ נּו ַמה ֶּב ֱא ֶמת ָחׁשּוב ַּב ַחּיִ ים ֶׁשּלָ נּו .לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַע ְּס ִקים ֵ
יֹותר .לָ ֵכן ַּבּיֹום ַה ְּמיֻ ָחד
ׁשּובים ֵ
ׁשֹוכ ִחים ֶׁשּיֵ ׁש ְּד ָב ִרים ֲח ִ
ּוב ֲהנָ אֹות וְ ְ
ִמ ַּדי ָּבא ֶֹכל ַ
עֹוס ִקים ִּב ְת ִפּלֹות ַרּבֹות.
ּוׁש ִתּיָ ה וְ ְ
ַה ֶּזה ֲאנַ ְחנּו נִ ְמנָ ִעים ֵמ ֲא ִכילָ ה ְ

טליה

נַ ֲע ָמה :נָ כֹון .נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁש ַּמ ְּט ַרת ַהּצֹום ִהיא ֹלא ַרק ַה ְּת ִפּלָ הֶ ,אּלָ א ְּב ֶע ֶצם
ּסּורים ְמ ַכ ְּפּ ִרים',
אֹומ ִרים 'יִ ִ
ַה ַּת ֲענִ ית וְ ַה ַּצ ַער יֵ ׁש ַּכ ָּפ ָרה ַעל ָה ֲעוֹונֹותְּ .כמֹו ֶׁש ְ
ֹלא-טֹובים
ִ
ָּכְך ּגַ ם ַהּצֹום ְּביֹום ִּכּפּור ְמ ַא ְפ ֵׁשר לָ נּו לְ ַק ֵּבל ַּכ ָּפ ָרה ַעל ְּד ָב ִרים
ֶׁש ָע ִׂשינּו.

חֹוׁש ֶבת ֶׁש ָּכל ַה ְּתׁשּובֹות ֶׁש ָא ַמ ְרנּו נְ כֹונֹות .נְ ַקּוֶ ה ֶׁשה'
ֶ
נַ ֲע ָמה :יָ ֶפה ְמאֹדֲ .אנִ י
ּלֹותינּו ְּב ָרצֹון!
יְ ַק ֵּבל ֶאת ְּת ִפ ֵ

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!

7

