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עמוד 4

ַהּכֹל ֵמ ֵאת ה'
לֹומכֶ ם?
ָׁשלֹום יְ לָ ִדיםַ ,מה ְׁש ְ
ּיֹוסף ִה ְתוַ ֵּד ַע לְ ֶא ָחיו ,הּוא
לְ ַא ַחר ֶׁש ֵ
ָהיָ ה יָ כֹול לְ ָה ִׁשיב לָ ֶהם ּכִ גְ מּולָ ם
ַעל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ֵהם ָעׂשּו לֹוֲ .ה ֵרי
צּורה ֹלא
ָה ַא ִחים ִה ְתנַ ֲהגּו ִעּמֹו ְּב ָ
יֹוסףֶׁ ,ש ָהיָ ה ִמ ְׁשנֶ ה
ְראּויָ ה ִּבכְ לָ ל! ֵ
לְ ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ םְּ ,בוַ ַּדאי ָהיָ ה יָ כֹול
אֹותם ְּב ֻח ְמ ָרה.
לְ ַה ֲענִ יׁש ָ
יֹוסף ָּב ַחר
ֵ
ַאְך ִּב ְמקֹום זֹאת
צּורה יָ ָפה
לְ ִה ְתנַ ֵהג ִעם ֶא ָחיו ְּב ָ
ימה .הּוא ִהזְ ִמין ֶאת ָא ִביו
ּונְ ִע ָ
יַ ֲעקֹב לָ ֶר ֶדת לְ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ הּוא ָּד ַאג

לומר
תודה

לְ יַ ֲעקֹב ּולְ כָ ל ָה ַא ִחיםּ ,כְ ִאּלּו
ֵהם ֹלא ָעׂשּו לֹו ָּד ָבר!
יֹוסף ֶה ֱא ִמין ֶׁשּכָ ל ַמה ֶּׁש ָע ַבר
ֵ
טֹובה,
ָעלָ יו ָהיָ ה ֵמ ֵאת ה' ּולְ ָ
וְ לָ כֵ ן הּוא ֹלא ִה ְרּגִ יׁש צ ֶֹרְך
ּיֹוסף ֲאנַ ְחנּו
לְ ִה ְתנַ ֵּקם ְּב ֶא ָחיוִ .מ ֵ
יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹוד ֶׁשּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר
קֹורה לָ נּו ַמ ֶּׁשהּו ֹלא נָ ִעים אֹו
ֶ
ישהּוּ ּפֹוגֵ ַע ָּבנּו – ִאם
ּכְ ֶׁש ִּמ ֶ
יח
נִ זְ ּכֹור ֶׁש ַהּכֹל ֵמ ֵאת ה' ,נַ ְצלִ ַ
לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ּולְ וַ ֵּתר ,וְ כָ כָ ה נַ ְר ֵּבה
ָׁשלֹום ֵּבינֵ ינּו.
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שעת
סיפור
ֶּבן ָא ָדם ַא ֲח ֵרי קֹוף
ּתֹוב ִבים לָ ֶהם ַהיְ לִ ִידים
ְּב ַא ְפ ִר ָיקהַּ ,ב ְּמקֹומֹות ֶׁש ָּׁשם ִמ ְס ְ
ּקֹופים ּכִ ְמ ַעט ְּבצַ וְ ָּתאַ ,עד ֶׁשּלִ ְפ ָע ִמים ֶא ְפ ָׁשר ָּפׁשּוט
וְ ַה ִ
קֹומּיִ ים
קֹופצָ נִ י לְ קֹוף ָמצּוי ,צָ ְברּו ַה ְּמ ִ
לְ ִה ְת ַּבלְ ֵּבל ֵּבין יֶ לֶ ד ְ
נִ ָּסיֹון ֻמ ְב ָהק ְּב ִׁשיטֹות ׁשֹונֹות לִ לְ כִ ָיד ָתם ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים,
יׁשי לְ כָ ל ִמין ֶׁשל ַּב ַעל
וַ ֲהכָ נַ ת ִּפ ְתיֹונֹות ֻמ ְת ָא ִמים ְּבא ֶֹפן ִא ִ
עֹובר ְּב ָמס ֶֹרת ִמּדֹור
ַחּיִ ים .נִ ָּסיֹון ַרב ָׁשנִ ים ִּב ְמלֶ אכֶ ת ַהּצַ יִ ד ֵ
לְ דֹורֶׁ ,שּכִ ְמ ַעט ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרי ֶׁש ַּב ַעל ַחּיִ יםֶׁ ,ש ֵאלָ יו ְמ ֻמ ָען
ַה ִּפ ָּתיֹון ,יִ ְת ַח ֵּמק ִמ ֶּמּנּו.
זֹוה ִרים
ֲ
יֶ ְׁשנָ ן ִּפ ְתיֹונֹות ִּב ְדמּות ַּב ִּדים צִ ְבעֹונִ ּיִ ים
מֹועיל ָאז
ַה ַּמ ְס ִּת ִירים ַּת ְח ָּתם ּבֹור ָעמֹק ,וְ ִאם זֶ ה ֹלא ִ
אֹותן
יטת ַה ֻּפ ְחלָ צִ ים ֻּ -פ ְחלְ צֵ י ַחּיֹות ְק ַטּנֹות ֶׁש ָ
יֵ ׁש ֶאת ִׁש ַ
ַמ ֲע ִמ ִידים ַהּצַ ּיָ ִדים ְּבצִ ֵּדי ַה ְּׁש ִבילִ יםַ ,עד ֶׁש ַחּיֹות ּגְ דֹולֹות
יהם ָה ֶר ֶׁשת
נֹופלֶ ת ֲעלֵ ֶ
יֹותר ִמ ְת ַּפּתֹות לְ ִה ְת ָק ֵרב ,וְ ָאז ֶ
ֵ
יבה וְ ֶד ֶרְך
ִמ ַּמ ֲעלֵ ה ָה ֵעץּ .כָ ל ִּפ ָּתיֹון ֻמ ְת ָאם לְ ַמ ֲהלַ ְך ַה ֲח ִׁש ָ
ַה ַחּיִ ים ֶׁשל ַּב ַעל ַה ַחּיִ ים ֶׁשאֹותֹו ֵהם ְמ ַב ְּק ִׁשים לִ לְ ּכֹדּ .כְ כָ ל

הֹופְך
יֹותרּ ,כָ ְך ֵ
בֹוהה ֵ
ל-ה ַחּיִ ים ּגְ ָ
ֶׁש ָר ַמת ַה ִּמ ְׂשּכָ ל ֶׁשל ַּב ַע ַ
יֹותר.
ַה ִּפ ָּתיֹון לִ ְמ ֻת ְחּכָ ם ֵ
ַהּקֹוף ָאכֵ ן עֹונֶ ה ַעל ַה ַהגְ ָּד ָרה ָה ַא ֲחרֹונָ הְ ,מנַ ת ַה ִּמ ְׂשּכָ ל
דּוׁשה ִמ ֶּמּנָ ה.
ֶׁשּלֹו ֵאינָ ּה נִ ֶּתנֶ ת לְ זִ לְ זּול ,יֵ ׁש לֹו ָמנָ ה ּגְ ָ
אּולָ ם ָה ָא ָדם ָחכָ ם ִמ ֶּמּנּו ,וְ הּוא ָמצָ א ּגַ ם ֶאת ַה ִּפ ָּתיֹון
לִ לְ כִ ַידת ַהּקֹוף.
הּותם ֶׁשל ַהיְ לִ ִידים ְּב ֵחיק ַה ֶּט ַבעֵ ,הם
ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁשנֹות ְׁש ָ
ּגִ ּלּו ּכִ י ַהּקֹוף נִ ְמ ָׁשְך לְ ֵריחֹות ְמ ֻסּיָ ִמים ֶׁשל ַמ ֲאכָ לִ ים
ְמ ֻת ָּבלִ ים ְּב ַת ְבלִ ין ָחזָ ק ַה ָּמצּוי ָּב ֵאזֹורַ ,הּקֹוף נִ ְמ ָׁשְך ַא ַחר
ֵריחֹו ַה ְמגָ ֶרה ֶׁשל ַה ַּת ְבלִ יןּ ,ומּוכָ ן לַ ֲעשֹוֹת ּכָ ל ַמ ֲא ָמץ ּכְ ֵדי
רֹועץ,
עֹומ ֶדת לֹו לְ ֵ
לִ זְ ּכֹות לֶ ֱאכֹל ִמ ֶּמּנּוַּ .ת ֲאוָ ה זֹו ֶׁשל ַהּקֹוף ֶ
ּומ ַׁש ֶּמ ֶׁשת ּכִ ּנְ ֻק ַּדת ַמ ְפ ֵּת ַח לִ לְ כִ ָידתֹו.
ְ
יחה
לֹוק ִחים ֱאגֹוז קֹוקּוס ַּב ַעל ְקלִ ָּפה ָע ָבה ְּוק ִׁש ָ
ַהיְ לִ ִידים ְ
חֹור ִרים ָּבּה חֹור ֹלא ּגָ דֹולֶׁ ,ש ַהּקֹוף יּוכַ ל לְ ַהכְ נִ יס
ִּב ְמיֻ ָחדְ ,מ ְ
רֹוקנִ ים ֶאת ֶה ָחלָ ב
ׁשּוטהְ .מ ְ
ימה ּכְ ֶׁש ִהיא ְּפ ָ
ֶאת יָ דֹו ְּפנִ ָ
יטב
יסים ְמנַ ת א ֶֹרז ְמ ֻת ֶּבלֶ ת ֵה ֵ
ֶׁש ָּב ֱאגֹוז ,וְ ַת ַחת ֶה ָחלָ ב ַמכְ נִ ִ
נֹודף לְ ֵמ ָרחֹוקֶ .את ָה ֱאגֹוז
יחנִ י ֶׁש ֵריחֹו ֵ
ְּבאֹותֹו ַּת ְבלִ ין ֵר ָ
קֹוׁש ִרים ְּב ֶא ְמצָ עּות ֶח ֶבל ָחזָ ק ֶאל ַא ַחד ָה ֵעצִ ים,
ְ
ַעצְ מֹו
ּומ ְמ ִּתינִ ים לַ ּצַ יִ ד.
ַ
ֵהם ֹלא צְ ִריכִ ים לְ ַה ְמ ִּתין זְ ַמן ַרבַ ,ה ִּסּפּור ָּברּור וְ צָ פּוי
יח ְּב ַאּפֹו
רּוע ֵמ ִר ַ
יֹותר לְ זִ ַירת ָה ֵא ַ
ֵמרֹאׁשַ .הּקֹוף ַה ָּקרֹוב ְּב ֵ
יח עֹולֶ ה לְ מֹחֹוַ ,הּמ ַֹח ַמ ֲע ִביר
יח ָה ָאהּוב ָעלָ יוָ .ה ֵר ַ
ֶאת ָה ֵר ַ
מֹובילֹות אֹותֹו לְ ִחּפּוׂש ַא ַחר ְמקֹור
ְּפ ֻק ָּדה לָ ַרגְ לַ יִ םַ ,הּלָ לּו ִ
יח,
עֹוברֹות ַּדּקֹות ִמ ְס ָּפר וְ ַהּקֹוף ְמזַ ֶהה ֶאת ָה ֵר ַ
יחֹ .לא ְ
ָה ֵר ַ
ֶאת ָה ֱאגֹוז.
> > >
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הֹובילֹו
ַּב ְּת ִחּלָ ה ְמנַ ֶּסה ַהּקֹוף לְ נַ ֵּתק ֶאת ָה ֱאגֹוז ֵמ ָה ֵעץ ּולְ ִ
יהםֲ ,א ָבל
לִ ְמקֹום ִמ ְב ַט ִחים ַה ְר ֵחק ֵמ ֵעינֵ י ְמ ַקּנְ ִאים לְ ִמינֵ ֶ
יטב מֹונֵ ַע ִמ ֶּמּנּו לַ ֲעשֹוֹת זֹאת .הּוא
ַה ֶח ֶבל ַה ְמ ֻה ָּדק ֵה ֵ
ּומנַ ְענֵ ַע לְ ָׁשם ,לַ ָּׁשוְ אַ ,ה ֶח ֶבל
מֹוׁשְך ְּבכ ַֹחְ ,מנַ ְענֵ ַע לְ כָ אן ְ
ֵ
יטב ,וְ ַהּנִ ּתּוק נִ ְשֹּגָ ב ִמּכֹחֹו ֶׁשל ַהּקֹוף.
ָעשֹּוי ְּביָ ד ְמ ֻא ֶּמנֶ ת ֵה ֵ
ּומ ְחלִ יט לֶ ֱאכֹל
הּוא ִמ ְתיָ ֵאׁש ֵמ ַה ַּמ ֲא ָמץ לְ נַ ֵּתק ֶאת ַה ֶח ֶבל ַ
ּבֹודק ֶאת ָה ֱאגֹוז ִמּכָ ל
ֶאת ַה ְּס ֻע ָּדה ְּב ֵחיק ַה ֶּט ַבע .הּוא ֵ
ּומגַ ּלֶ ה ֶאת ַהחֹורִ ,מּתֹוכֹו ְמצִ יצִ ים ֵאלָ יו ּגַ ְרּגִ ֵירי א ֶֹרז
צְ ָד ָדיו ְ
מּואצֶ ת,
עֹוברֹות לִ ְפ ִעילּות ֶ
יחנִ ּיִ יםַּ ,בּלּוטֹות ָהרֹק ֶׁשּלֹו ְ
ֵר ָ
חֹופן
ימה ֶאל ּתֹוְך ָה ֱאגֹוזֵ ,
יסּה ְּפנִ ָ
ּומכְ נִ ָ
מֹוׁשיט ֶאת יָ דֹו ַ
ִ
ְמ ַעט א ֶֹרז ְּביָ דֹו ַה ְּקמּוצָ ה לִ כְ ֵדי ֶאגְ רֹוף ,וְ ָאז הּוא ְמנַ ֶּסה
יאּה ַהחּוצָ ה לְ ֹלא ַה ַהצְ לָ ָחהַ .החֹור ֻמ ְת ָאם לְ יָ ד
לְ הֹוצִ ָ
ׁשּוטהֹ ,לא לְ יָ ד ְקפּוצָ ה.
ְּפ ָ
צֹורבַ ,אְך ַע ְּק ָׁשנּותֹו
מֹוׁשְך ֶאת יָ דֹו ְּבכ ַֹחַ ,הּכְ ֵאב ֵ
ֵ
ַהּקֹוף
ּגְ דֹולָ ה ,הּוא ְמנַ ְענֵ ַע ֶאת יָ דֹו ַהּנְ תּונָ ה ָּב ֱאגֹוז ֵהּנָ ה וָ ֵהּנָ ה,
ּומֹוׁשְך לְ ָׁשםִ ,מ ְס ַּתיֵ ַע ְּביָ ָדיוְּ ,ב ַרגְ לָ יו
ֵ
מֹוׁשְך לְ כָ אן
ֵ
יחנִ י
ּתֹועלֶ תַ .הּיָ ד ַה ְמלֵ ָאה ְּבא ֶֹרז ֵר ָ
ֶ
וְ גַ ם ְּב ִׁשּנָ יו ,לְ ֹלא
ְמ ָמ ֶאנֶ ת לָ צֵ את.
יָ דֹו נִ ְפצַ ַעתָּ ,דם זָ ב ִמ ֶּמּנָ ה לְ תֹוְך ָהא ֶֹרז ַה ְמ ֻת ָּבל ,וְ ַהּקֹוף
ְּב ֶׁשּלֹוִ ,מ ְת ַע ֵּקׁש לְ הֹוצִ יא ֶאת ַהּיָ ד ּכְ ֶׁש ִהיא ְמלֵ ָאה,
ְמ ָמ ֵאן לְ וַ ֵּתר.
ֵמ ָרחֹוק ִמ ְת ָק ְר ִבים ַהּיְ לִ ִידים ֶׁש ִהּנִ יחּו ֶאת ַה ַּמלְ ּכ ֶֹדתּ ,וכְ לּוב
יֹוד ַע לְ ֵׁשם ָמה
יטב ,הּוא ּגַ ם ֵ
אֹותם ֵה ֵ
רֹואה ָ
ְּביָ ָדםַ ,הּקֹוף ֶ
ָּבאּו ,וְ הּוא ַמ ְמ ִׁשיְך לְ ִה ְת ַע ֵּקׁש.

ּתֹופ ִסים ְּביָ דֹו ,הּוא
ְ
ָה ֲאנָ ִׁשים ִמ ְת ָק ְר ִבים ֶאל ַהּקֹוף,
ּובֹועטַ ,אְך ַעל ָהא ֶֹרז ֶׁש ְּביָ דֹו הּוא ֹלא ְמ ֻסּגָ ל
ֵ
ִמ ְׁשּתֹולֵ ל
לְ וַ ֵּתר ,הּוא ֹלא ְמ ֻסּגָ ל לִ ְתּפֹס ֶׁש ִאּלּו יִ ְׁש ַּת ְח ֵרר ִמ ַּת ֲאוָ תֹו,
ׁשּוטה ַּבחּוץַ ,אְך ֵּבינְ ַתיִ ם ֶאת
ִמּיָ ד יִ ְמצָ א ֶאת ַעצְ מֹו ְּביָ ד ְּפ ָ
יאים ִמ ְס ָּפ ַריִ ם
יח .וְ ֵהם ּכְ ָבר מֹוצִ ִ
ָה ֱאגֹוז הּוא ְמ ָס ֵרב לְ ַהּנִ ַ
לֹוק ִחים ֶאת
חֹותכִ ים ֶאת ַה ֶח ֶבל ֶׁש ֵאלָ יו ְמ ֻח ָּבר ָה ֱאגֹוזְ .
וְ ְ
יסים אֹותֹו ַהיְ ֵׁשר ֶאל ַהּכְ לּובִ ,מ ָּׁשם יָ ֳע ַבר ַא ַחר
ּומכְ נִ ִ
ַהּקֹוף ַ
ּכָ בֹוד ֶאל ּגַ ן ַה ַחּיֹות .נְ טּול ֵחרּות ּונְ טּול ח ֶֹפׁשָ ,ה ִע ָּקר ָהא ֶֹרז.
• • •
יֹותר,
ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ִה ְב ַט ְחנּו לְ ַעצְ ֵמנּו ֶׁשּזֶ ה ֹלא יִ ְק ֶרה ֵ
טֹועים ּכָ ל ּכָ ְך ,וְ ֶׁשּזֹו ַה ַּפ ַעם
ֶׁשּזֹו ַה ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁש ָאנּו ִ
ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו הֹולְ כִ ים 'רֹאׁש ַּב ִּקיר' ְּב ַע ְּק ָׁשנּות ,יֵ ׁש
לָ נּו ּכְ ָבר נִ ָּסיֹון ַמר ִעם ָה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ֵּמ ַע ְּק ָׁשנּות ַּב ָּמקֹום ַהֹּלא
נָ כֹוןִ ,מ ְּד ֵבקּות ְּב ַמ ָּטרֹות ְׁשגּויֹותֵ ,מח ֶֹסר ָרצֹון לְ ִה ְת ַּפ ֵּׁשר
ְמ ַעט ַּב ְּמקֹומֹות ֶׁשּצָ ִריְךַ ,רק ַמ ְפ ִס ִידים.
ּובכָ ל
אֹותּה ַע ְּק ָׁשנּות ִט ְּפ ִׁשיתְ ,
ֵמעֹולָ ם עֹוד ֹלא ִה ְרוַ ְחנּו ֵמ ָ
זֹאת ֲאנַ ְחנּו ַמ ְמ ִׁשיכִ ים לְ ִה ְת ַע ֵּקׁשַ ,מ ְמ ִׁשיכִ ים לַ ֲעמֹד ַעל
ֶע ְקרֹונֹות ֹלא לָ נּוַ ,מ ְמ ִׁשיכִ ים לַ ֲעצֹם ֵעינַ יִ ם וְ ֹלא לִ ְראֹות ֶאת
ְמ ִח ָירּה ֶׁשל ָה ַע ְּק ָׁשנּות.
אּולַ י ִסּפּורֹו ֶׁשל ַהּקֹוף יִ ֵּתן ֶא ְפ ָׁשרּות לְ ַמ ָּבט ׁשֹונֶ ה
ַעל ַה ְּד ָב ִרים.

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסרהשכל
כאשר יורדים גשמים רבים אנחנו צריכים
לומר תודה
להודות עליהם לה'! הנה ,בוא תראה את
"וואי איזה גשם יורד בחוץ!" ,קרא יניב כשראה
את הגשם דרך החלון .יניב אוהב מאוד לראות הנוסח של תחילת התפילה הזו" ,אמר
אבא והוציא דף שבו היתה רשומה התפילה
את הגשם היורד.
באותיות גדולות.
"יניב ,אתה יודע מה אומרים כשיורד גשם?",
יניב קרא לאט לאט" :מודים אנחנו לך ,ה'
שאל אותו פתאום אבא.
אלוקינו ואלוקי אבותינו ,על כל טיפה וטיפה
"מה אומרים?! מה צריך לומר?" ,שאל יניב
בתמיהה .הוא לא שמע אף פעם שאומרים שהורדת לנו"...
משהו כשיורד גשם.
יניב סיים לומר את התפילה כולה ,ואז הוא
"יניב ,אמנם הרבה אנשים לא נוהגים כל כך קרא בקול" :אבא ,אני מכיר את התפילה הזו!
לומר את התפילה הזו ,אבל ישנה תפילה אמרנו אותה בבית הספר לפני כמה שנים,
מיוחדת שחכמינו תקנו לומר כשיורדים הרבה אחרי שלא ירדו גשמים תקופה ארוכה!"
גשמים!" ,אמר אבא.
אבא ענה" :ייתכן מאוד .לצערנו בשנים
"מהי התפילה? שכל התבואה והצמחים האחרונות היו כמה שנות בצורת בהן לא ירדו
יצמחו?" ,שאל יניב.
גשמים רבים .אנחנו צריכים לזכור להודות
"לא בדיוק .על התבואה והצמחים אנחנו תמיד כשה' נותן לנו גשם וברכה .וכמובן
מתפללים בתפילת שמונה-עשרה .חכמינו להתפלל שהגשמים ימשיכו לרדת לרוב,
תיקנו תפילה מיוחדת להודאה על הגשמים .ויהיה לנו חורף מבורך בעזרת ה'".
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
דע לאחיו כאשר יהודה דיבר איתו.

 .1יוסף החליט להתוו

הוא יוסף ,הם מיד חיבקו ונשקו אותו.

 .2כשהאחים שמעו ש
לארץ כנען להביא את אביו יעקב.
 .3יוסף הגיע
ליעקב שלא יפחד לרדת למצרים.
 .4ה' אמר
סים כדי להביא את יעקב למצרים.
 .5יוסף שלח סו
האמין כשאמרו לו שיוסף עדיין חי.
 .6יעקב מיד
כשהוא עמד לפני פרעה במצרים.
 .7יעקב היה בן  100שנה

חידת חדגא :על מי נאמר [בפרשה] שלא יכול להתאפק ועל מי [בתנ"ך]
נאמר שהתאפק ,ומה המשותף לשניהם? (למרות שהם שונים לגמרי!)
חידת פולקע:

כתב חידה" :בן השני ושמו כשם מלך אדום וישראל"

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.
בּוע ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
ֶּבנִ יָׁ :ש ַמ ְע ִּתי ַר ְעיֹון יָ ֶפה ֶׁש ְּמ ַק ֵּׁשר ֵּבין ֲחנֻ ָּכה לְ ָפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָּׁש ַ
מֹוע!
נַ ֲע ָמה :נִ ְׂש ַמח לִ ְׁש ַ
ֶּבנִ יֶ :ר ֶמזֶ :זה ָקׁשּור לַ ְּס ִביבֹון!
בּוע?
ַטלְ יָ הְ :ס ִביבֹון?! ֵאיפֹה יֵ ׁש ְס ִביבֹון ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ֶּבנִ יָ :ח ָח ָחֹ ,לא ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁשּיֵ ׁש ְס ִביבֹון ַּב ָּפ ָר ָׁשהֲ .א ָבל ֶזה ְק ָצת ִמ ְת ַק ֵּׁשר.
ּבּובים ֶׁשל ַה ְּס ִביבֹון.
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י ְמ ַׁש ֶע ֶרת ֶׁש ֶּזה ָקׁשּור לַ ִּס ִ
ֶּבנִ י :נָ כֹוןָ .אז ֲאנִ י ַא ְס ִּבירָׁ :ש ַמ ְע ִּתי ֶׁשּיֵ ׁש ֶׁש ַּמ ְס ִּב ִירים ֶאת ַה ִּמנְ ָהג לְ ַׂש ֵחק ִּב ְס ִביבֹונִ ים
סֹוב ֶבת ַהּיַ ד ִמלְ ָמ ְעלָ הֶ .זה ְמ ַר ֵּמז ַעל ָּכְך ֶׁש ַּב ֲחנֻ ָּכה
ַּב ֲחנֻ ָּכה ְּב ָכְך ֶׁש ֵאת ַה ְּס ִביבֹון ְמ ֶ
ּסֹובב ִמלְ ָמ ְעלָ ה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים.
נַ ֲעׂש ֹּו לָ נּו נִ ִּסים ַעל יְ ֵדי ה' ֶׁש ֵ
סֹובב?
סֹובב? ֶאת ַמה ה' ֵ
ַטלְ יָ הַ :מה ַה ַּכּוָ נָ ה ֵ
ּגֹורם לַ ִּסּבֹות
סֹובב ֶאת ַה ְּד ָב ִריםַ ,ה ַּכּוָ נָ ה ִהיא ֶׁשהּוא ֵ
אֹומ ִרים ֶׁשה' ְמ ֵ
נַ ֲע ָמהְּ :כ ֶׁש ְ
ּגֹורם ֶׁשל ַה ִּסּבֹות ָה ֵאּלּו ,לְ ִפי
ֶׁשּלָ ֶהםָּ .כל ָּד ָבר נִ גְ ַרם ִּבגְ לַ ל ָּד ָבר ַא ֵחר ,וְ ה' הּוא ֵ
סֹובב ֶאת ַה ְּד ָב ִרים.
ְרצֹונֹוֶ .זה נִ ְק ָרא ֶׁשה' הּוא ְמ ֵ
אֹומ ֶרת ֶׁשה' ּגָ ַרם לְ ָכְך ֶׁש ַּב ֲחנֻ ָּכה יִ ְהיּו נִ ִּסים וְ נִ ְפלָ אֹות.
ַטלְ יָ הֵ :ה ַבנְ ִּתי .זֹאת ֶ
בּוע
יצד ֶזה ָקׁשּור לַ ָּפ ָר ָׁשהּ :גַ ם ָּפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָּׁש ַ
ֶּבנִ י :נָ כֹון ְמאֹוד .וְ ַע ְכ ָׁשו ַא ְס ִּביר ֵּכ ַ
יֹוסף וְ ַעל ָּכְך ֶׁש ָה ָא ִחים יָ ְרדּו לִ ְקנֹות א ֶֹכל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָכל
ֶׁש ְּמ ַד ְּברֹות ַעל ְמ ִכ ַירת ֵ
אֹותםִּ .כי ה'
ּסֹובב ָ
ַמה ֶּׁשּנִ גְ ַרם ִמ ֶּזה – ָּכל ֶזה ְּב ֶע ֶצם ְּד ָב ִרים ֶׁשּנִ גְ ְרמּו ִּב ְרצֹון ה' ֶׁש ֵ
יֹוסף.
ִּת ְכנֵ ן ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל יֵ ֵרד לְ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֶזה נַ ֲע ָׂשה ַעל יְ ֵדי ָּכל ַה ִּסּפּור ֶׁשל ְמ ִכ ַירת ֵ
סֹובב
רֹואים ֵאיְך ה' ְמ ֵ
בּוע ֲאנַ ְחנּו ִ
נַ ֲע ָמה :יָ ֶפה ְמאֹד! ּגַ ם ַּב ֲחנֻ ָּכה וְ גַ ם ְּב ָפ ָר ִׁשּיֹות ַה ָּׁש ַ
סֹובב ּגַ ם לָ נּו ֶׁשּיִ ְקרּו לָ נּו ְּד ָב ִרים
ֶאת ַה ְּד ָב ִריםְּ ,כ ֵדי לַ ֲעׂשֹות ֶאת ְרצֹונֹו .נְ ַקּוֶ ה ֶׁשה' יְ ֵ
טֹובים ָּת ִמיד.
ִ
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