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יֹוסף וְ י ֲַעקֹב ָא ִביו
ֵ
לְ ַא ַחר ֶׁשּיַ ֲעקֹב ִהּגִ ַיע לְ ִמ ְצ ַריִ ם,
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק ְמאֹד ּכִ ֵּבד אֹותֹו.
ֵ
יֹוסף ֹלא
ּוׁש ַּתיִ ם ָׁשנָ ה ֵ
ֶע ְׂש ִרים ְ
זָ כָ ה לְ כַ ֵּבד ֶאת ָא ִביוּ ,ולְ ַא ַחר
ֶׁשּנִ ְּתנָ ה לֹו ָה ֶא ְפ ָׁשרּות ,הּוא ִקּיֵ ם
הֹורים ְּב ִהּדּור.
ֶאת ִמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ִ

יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו יָ ַדע ַעד ּכַ ָּמה
יֹוסף ְמכַ ֵּבד אֹותֹו ,וְ ַאף
ֵ
הּוא ֶה ֱחזִ יר לֹו ַא ֲה ָבה וְ ִח ָּבה
יֹוסף ֶׁש ְּׁשנֵ י
ַר ָּבה .יַ ֲעקֹב ָא ַמר לְ ֵ
ָּבנָ יו – ְמנַ ֶּׁשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם – יִ ְהיּו
נֶ ְח ָׁש ִבים ּכִ ְׁשנַ יִ ם ֵמ ַה ְּׁש ָב ִטים!
וְ כֵ ן הּוא ָא ַמר ֶׁש ֵּמ ַעכְ ָׁשיו ָּת ִמיד
יהם
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יְ ָב ְרכּו ֶאת ְּבנֵ ֶ
ֹלקים
ֱא ִ
ימָך
"יְ ִׂש ְ
ַּב ְּב ָרכָ ה
ּכְ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ֶּׁשה".

לָ כֵ ן ּכַ ֲא ֶׁשר נֶ ֱא ַמר לֹו ֶשּיַ ֲעקֹב
ָא ִביו חֹולֶ ה ,הּוא ִמ ֵהר לְ ַהּגִ ַיע
ֵאלָ יו לְ ַב ְּקרֹוְּ .בכָ ְך ִקּיֵ ם ֵ
ׁשּובה
יֹוסף ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו ר ִֹואים ּכַ ָּמה ֲח ָ
ֶאת ִמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ִ
הֹורים ,וְ ֵאיזֶ ה
ִ
הֹורים וְ גַ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד
יה!
ָׂשכָ ר ּגָ דֹול ְמ ַק ְּבלִ ים ָעלֶ ָ
ִמ ְצוַ ת ִּבּקּור חֹולִ ים.
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שעת
סיפור
נְ ָק ָמה ָמ ָרה
יֹוד ַעָ .שֹשֹוֹן הּוא
ּכְ ֶׁש ָּׂשׂשֹון ַמּגִ ַיע ַה ַּביְ ָתהּ ,כָ ל ָה ְרחֹוב ֵ
נַ ַהג ַמ ָּׂש ִאית ֶּבּטֹון ִּב ְׁשנֹות ַה ֲח ִמ ִּׁשים לְ ַחּיָ יוָ ,א ָדם
ּכֹועס אֹו
ֶׁש ֵּס ֶבר ָּפנָ יו ָּת ִמיד זְ עּופֹותְּ .ב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל הּוא ֵ
יהם יַ ַחד.
ֹלא ְמ ֻרּצֶ ה ,וְ לִ ְפ ָע ִמים ְׁשנֵ ֶ
ַה ַחּיִ ים ֵהם ֶׁש ָעשֹּו אֹותֹו ּכָ זֶ ה .הּוא ְּבתֹור יֶ לֶ ד ַּדוְ ָקא
רּועים ֶׁשּלֹו
ּדֹוקטֹורֲ ,א ָבל ַהצִ ּיּונִ ים ַהּגְ ִ
ָחלַ ם לִ ְהיֹות ְ
הֹורים,
ַּב ִּתיכֹון ְּב ַמ ְק ִּביל לַ ַּמ ְחסֹור ִּב ְמזֻ ָּמנִ ים ִמּצַ ד ַה ִ
יֹותר ִמ ַּדי ִסּכּויִ ים לְ ִה ְת ַּפ ֵּת ַח ַּבּכִ ּוּוןֶ .את
ֹלא נָ ְתנּו לֹו ֵ
ַה ַּק ְריֶ ָרה ֶׁשּלֹו ּכְ נַ ַהג ַמ ָּׂש ִאית הּוא ִה ְת ִחיל עֹוד ַּבּצָ ָבא,
יֹוׁשב ַּב ַּק ִּבינָ ה ֶׁשל ַה ַּמ ָּׂש ִאית ַמ ִּביט ַעל ּכָ ל
ּומ ָאז הּוא ֵ
ֵ
כֹועס.
ָהעֹולָ ם ִמלְ ַמ ְעלָ ה וְ ֵ
ּכֹועס
יח ְּב ִמ ְב ֲחנֵ י ַה ַּבגְ רּות ,הּוא ֵ
ּכֹועס ֶׁשֹּלא ִהצְ לִ ַ
הּוא ֵ
ּכֹועס ַעל ַהּמֹוצָ א
הֹורים ֶׁשּלֹו ֹלא ָהיָ ה ּכֶ ֶסף ,הּוא ֵ
ֶׁשּלַ ִ
עֹושֹים לֹו
ּכֹועס ַעל ַהיְ לָ ִדים ֶׁשּלֹו ֶׁשֹּלא ִ
ֶׁשּלֹו ,הּוא ֵ

ּכֹועס ַעל ַה ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלֹו ֶׁשֹּלא ִמ ְתיַ ֲח ִסים
נַ ַחת ,הּוא ֵ
ּכֹועס ַעל ּכָ ל ָהעֹולָ ם.
ֵאלָ יו ַמ ְס ִּפיק יָ ֶפה ,הּוא ֵ
ּכֹועסּ ,כְ ֶׁשהּוא ַמּגִ ַיע ַה ַּביְ ָתה ְּב ֵׁשׁש ָּב ֶע ֶרב
ֲהכִ י הּוא ֵ
בֹודה ְמ ָפ ֵרְך ,נִ כְ נָ ס לָ ְרחֹוב ַהּצַ ר ֶׁשּבֹו הּוא
ַא ֲח ֵרי יֹום ֲע ָ
ּגָ ר ְּב ַמ ָּׂש ִאית ַה ֶּבּטֹון ָה ֲענָ ִקית ֶׁשּלֹו ,וְ ִהּנֵ ה עֹוד ַּפ ַעם
ּומ ְפ ִריעֹות לֹו לְ ַת ְמ ֵרן
ְמכֹונִ ּיֹות חֹונֹות לְ א ֶֹרְך ַהּכְ ִביׁש ַ
יֹוד ַעת ֶׁש ָּׂששֹוֹן
לְ כִ ּוּון ַה ֲחנָ יָ ה ֶׁשּלֹו .וְ ָאז ּכָ ל ַה ְּׁשכּונָ ה ַ
צֹועק ְּבכָ ל ַהּכ ַֹח,
צֹופר ִּב ְמֹלא ָה ָעצְ ָמהֵ ,
ִהּגִ ַיע .הּוא ֵ
יׁשהּו ִמ ְת ַמ ְה ֵמ ַּה ִמּלְ ָהזִ יז ֶאת ָה ֶרכֶ ב ֶׁשּלֹו,
ּוכְ ֶׁש ִּמ ֶ
וְ ָשֹשֹוֹן ֹלא יָ כֹול ֲע ַדיִ ן לַ ֲעבֹר ְּב ַקּלּות ,הּוא ַמגְ ִּביר ֶאת
ּומ ַאּיֵ ם ַעל נַ ְפׁשֹו ֶׁשל ַּב ַעל ָה ֶרכֶ ב ַּב ֲא ֶׁשר הּוא.
קֹולֹו ְ
ַה ְּׁשכֵ נִ ים ּכְ ָבר ַמּכִ ִירים אֹותֹוֵ ,הם נִ זְ ָה ִרים לְ ַהצְ ִמיד
יטב לַ ִּמ ְד ָרכָ ה ,וְ חֹונִ ים לִ ְפ ָע ִמים
ֶאת ַה ְּמכֹונִ ּיֹות ֵה ֵ
ָּב ְרחֹוב ַה ָּסמּוְך ַרק ֶׁשֹּלא לְ ַה ְרּגִ יז ֶאת ָשֹשֹוֹן
ּכֹועסֵ ,הם ַמ ָּמׁש ְמ ַפ ֲח ִדים לִ ּפֹל
ּולְ ִה ָּת ֵקל ּבֹו ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
ַּבּיָ ַדיִ ם ֶׁשּלֹו.
הֹוריםַ ,ה ֲח ֵב ִרים.
ּכֻ ּלָ ם ִּד ְּברּו ִאּתֹוָ :ה ִא ָּׁשהַ ,היְ לָ ִדיםַ ,ה ִ
ּכֹועס.
ֲא ָבל ׁשּום ָּד ָבר ֹלא עֹוזֵ רָ ,שֹשֹוֹן ֵ
יֹותר ֶׁש ָהיּו לְ ָשֹשֹוֹן
ָהיָ ה זֶ ה ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ַה ָּק ִׁשים ְּב ֵ
ְּבתֹור נַ ַהג ַמ ָּׂש ִאית ,הּוא נִ ְש ַֹרְך ּכָ ל ַהּיֹום ִּב ְפ ָק ִקים
ְמ ַעּיְ ִפיםּ ,וכְ ֶׁשּכְ ָבר ִהּגִ ַיע לַ ֲא ַתר ַה ְּבנִ ּיָ ה מּוכָ ן לִ ְפרֹק
ֶאת ִמ ְט ַען ַה ֶּבּטֹון ֵמ ַה ְמ ַע ְר ֵּבלִ ,ה ְת ָּב ֵרר ֶׁש ַה ַּק ְּבלָ ן
ֶׁש ָאמּור לְ ַפ ֵּק ַח ַעל ָה ִענְ יָ ן ֵאינֶ ּנּוַ .ה ָּדם ֶׁשל ָשֹשֹוֹן
> > >
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בֹוּה ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר ַּבּמ ַֹחָ ,שֹשֹוֹן ִאּיֵ ם
ָעלָ ה לַ ָּמקֹום ֲהכִ י ּגָ ַ
לִ ְׁשּפְֹך ֶאת ְּתכּולַ ת ַה ֶּבּטֹון ַּב ֲחזִ ית ָה ֲא ָתר וְ לִ ְתק ַֹע ֶאת
ָה ֲעבֹודֹות לְ יָ ִמים ֲא ֻרּכִ יםַ .רק ַה ִּתזְ ּכ ֶֹרת ֶׁש ַה ַּמ ְׂשּכ ֶֹרת
ֶׁשּלֹו ַּבּיָ ַדיִ ם ֶׁשל ַה ַּק ְּבלָ ן ָמנְ ָעה ִמ ֶּמּנּו ִמּלַ ֲעׂשֹות
ְׁש ֻטּיֹות .עֹוד ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה ִה ְת ַעּכֵ ב ָשֹשֹוֹן ַּב ֲא ַתר
ַה ְּבנִ ּיָ הַ ,ה ְר ֵּבה ֵמ ֵע ֶבר לְ ַמה ֶּׁש ָהיָ ה צָ פּוי ,הּוא יָ צָ א
יֹותר
ּכֹועס ַעל ֶׁשּיְ ַא ֵחר ַה ַּביְ ָתה ,וְ כָ ַעס עֹוד ֵ
ִמ ָּׁשם ֵ
ּכְ ֶׁשּׁשּוב נִ ְת ַקע ִּב ְפ ָק ִקים ַּב ֶּד ֶרְך.
ּכְ ֶׁשּנִ כְ נַ ס לָ ְרחֹוב ַהּצַ ר ֶׁשּלֹו הּוא ּכְ ָבר ָע ַמד ַעל ַסף
טֹומית.
ִה ְתּפֹוצְ צּות ֲא ִ
ּמּובןׁ ,שּוב ּכֻ ּלָ ם יָ ְדעּו ֶׁש ָּׂששֹוֹן ִהּגִ ַיע ַה ַּביְ ָתה.
וְ כַ ָ
ּיּומיםַ ,ה ְּקלָ לֹותּ ,כָ ל ֵאּלּו ָהיּו
ַהּצְ ָעקֹות ַה ְּקבּועֹותָ ,ה ִא ִ
יֹותר ֵמ ֵאי ַּפ ַעםֲ .א ָבל ֲהכִ י
בֹוהה ֵ
ַה ַּפ ַעם ְּב ָעצְ ָמה ּגְ ָ
רּוע ָק ָרה ּכְ ֶׁש ָּׂשׂשֹון ּכְ ָבר ָע ַמד לְ ִהּכָ נֵ ס לְ תֹוְך ַה ֲחנָ יָ ה
ּגָ ַ
בּועה ֶׁשּלֹו וְ גִ ּלָ ה ּכִ י ְמכֹונִ ית ֶמ ְרצֶ ֶדס ַמ ְב ִר ָיקה
ַה ְּק ָ
וְ נֹוצֶ צֶ ת חֹונָ ה ַּב ֲחנָ יָ ה ֶׁשּלֹו.
פּוסהֻ ....חצְ ָּפה
ַה ָּדם ָעלָ ה לֹו לָ רֹאׁשַ ,ה ֲחנָ יָ ה ֶׁשּלֹו ְּת ָ
ֶׁשּכָ זֹאתֶ ...מ ְרצֶ ֶדס ְמפ ֶֹא ֶרת ֲח ָד ָׁשה וְ נֹוצֶ צֶ ת ִעם
ּמֹוׁש ִבים חֹונָ ה ַּב ֲחנָ יָ ה ֶׁשּלֹו...
ַהּנַ יְ ילֹונִ ים ַעל ַה ָ
יׁשיּ ,כְ ִאּלּו יָ ַדע ַּב ַעל ָה ֶרכֶ ב
ָשֹשֹוֹן ָר ָאה ְּבכָ ְך ֶעלְ ּבֹון ִא ִ
לֹומר
אֹותּה ָׁשם ַ
ַעל ַה ֲחלֹום ֶׁשּלֹו לְ ֶמ ְרצֶ ֶדס ,וְ ֶה ֱחנָ ה ָ
לֹו 'לִ י יֵ ׁש ,לְ ָך ֵאין!'.

סֹובב ֶאת ַה ַּמ ָּׂש ִאית
ֵ
יטה .הּוא
ָשֹשֹוֹן ִא ֵּבד ְׁשלִ ָ
ּוב ִׂש ְמ ָחה לְ ֵאיד
לְ ָאחֹורֵ ,ה ִרים ֶאת ְמ ַע ְר ֵּבל ַה ֶּבּטֹוןְ ,
ָׁש ַפְך ֶאת ּכַ ּמּות ַה ֶּבּטֹון ֶׁשּנִ ְׁש ֲא ָרה ַּב ַּמ ָּׂש ִאית ַהיְ ֵׁשר
ַעל ַה ְּמכֹונִ ית ַה ַּמ ְב ִר ָיקה.
כֹועסָּ .פ ַתח ֶאת ַה ֶּדלֶ ת
הּוא ָעלָ ה ַה ַּביְ ָתה ָעיֵ ף וְ ֵ
נּועה ַח ָּדה וְ ַ ...ה ְפ ָּת ָעה! ַ'הּיֹום יֹום ֻהּלֶ ֶדתַ ...הּיֹום
ִּב ְת ָ
יֹום ֻהּלֶ ֶדת לְ ָשֹשֹוֹן'ַ .א ָּבאִ ,א ָּמאַ ,היְ לָ ִדיםַ ,ה ֲח ֵב ִרים.
ּומ ַא ֲחלִ ים לֹו ַמּזָ ל
ּכֻ ּלָ ם ָהיּו ָׁשםְ ,מ ִא ִירים לֹו ָּפנִ ים ְ
טֹוב לְ יֹום ֻהּלַ ְדּתֹו ַה ֲח ִמ ִּׁשים.
ָח ִמיו ִה ְת ָק ֵרב ֵאלָ יו' :נּוָ ,מה ַּד ְע ְּתָך ָשֹשֹוֹןַ ,על ַה ַּמ ָּתנָ ה
ֶׁש ָּקנִ ינּו לְ ָך?!'
'מהֵ ,איזֶ ה ַמ ָּתנָ ה?!'
 ָית ֶאת ַה ֶּמ ְרצֶ ֶדס
'א ָּתה רֹוצֶ ה לְ ַהּגִ יד לִ י ֶׁשֹּלא ָר ִא ָ
 ֶַׁשּלְ ָך ַּב ֲחנָ יָ ה???'
•••
ּובכָ ל זֹאת,
מּוסר ַה ְשֹּכֵ לְ .
הֹוסיף ִמּלִ ים ַעל ַ
ְמיֻ ָּתר לְ ִ
ִאי ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשֹּלא לִ ְׁשק ַֹע ְּב ַמ ֲח ָׁשבֹות ּכַ ָּמה ֲעלּולִ ים ָאנּו
ּופזִ יזּות .לִ ְפ ָע ִמים נֵ זֶ ק ּגַ ְׁש ִמיֲ ,א ָבל
לְ ַא ֵּבד ְּבגִ ין ּכַ ַעס ְ
ּובנִ ְׁש ָמ ֵתנּו.
רּוחנִ י ֶׁשּפֹוגֵ ַע ָּבנּו ְ
ְּברֹב ַה ִּמ ְק ִרים נֵ זֶ ק ָ
הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסרהשכל
מילה שלא במקומה
"ציפורה ,האם הכנת שיעורי בית?" ,המורה
הפתיעה אותי כבר בתחילת השיעור .ידעתי שלא
הכנתי שיעורי בית ,אבל לא ציפיתי שכבר בתחילת
השיעור המורה תגלה את הדבר .אם הייתי יודעת
שהיא תשאל ,הייתי מכינה איזשהו תרוץ מספק.
אבל היא כבר פנתה אליי ואני לא הייתי מוכנה.
התחלתי לגמגם" :אממ ...כן ...בעצם לא בדיוק",
אמרתי מבולבלת.
"ציפורה זו לא הפעם הראשונה שאת מגיעה
לכיתה בלי שיעורי בית .אני צריכה לשקול מה
לעשות" ,אמרה המורה בסבר פנים חמור.
הרגשתי שאני חייבת לענות משהו .למצוא תרוץ
מספק ,אבל האמת  -לא היה לי אחד כזה .פתאום
נכנסו לי מילים לפה ורציתי לומר אותן .שנייה אחת
חשבתי לעצמי 'לומר או לא לומר? לומר או לא?'...
אבל לא הצלחתי להתאפק ,ואמרתי" :המורה אני
בכלל לא אשמה ,רונית אמרה לי שהשיעורים אינם
חובה!" לפעמים המורה שלנו נותנת שיעורים
"להרחבת הידע" ,כמו שהיא אומרת .שיעורי-בית
שכאלה אינם חובה .החלטתי לומר שרונית אמרה
לי שהשיעורים אינם חובה ,למרות שרונית בכלל
לא דיברה איתי על שיעורי הבית ,ולמרות שידעתי
שהפעם שיעורי הבית היו חובה.

המורה דווקא קיבלה את התרוץ ,או לפחות
העמידה פנים שהיא מקבלת אותו ,ואני נרגעתי.
יותר נכון לא לגמרי.
רונית היא החברה הטובה ביותר שלי .כבר כמה
שנים שאנחנו מדברות ומשחקות וגם מכינות
שיעורי בית יחד .עכשיו ,לאחר ש'העללתי' עליה
שהיא אמרה שהשיעורים אינם חובה ,חששתי
מאוד מתגובתה .ציפיתי שבתחילת ההפסקה היא
תפנה אליי בכעס על מה שאמרתי.
מיד כשיצאנו להפסקה קמתי ומיהרתי לברוח
מהכיתה .לא רציתי לפגוש את רונית .חשבתי
שהיא תחפש אותי ולכן החלטתי להסתובב בחצר
האחורית של בית הספר.
אבל רונית לא חיפשה אותי .לא באותו היום ,וגם
לא ביום אחר .לאחר זמן התברר לי שהיא כל
כך נפגעה מהשקר שאמרתי בשמה ,עד שהיא
החליטה שהיא אינה רוצה עוד בחברתי.
• • •
מהסיפור הזה למדתי עד כמה מילה שלא
במקומה עלולה להזיק .השקר שהוצאתי מפי
ובפרט כשהאשמתי את חברתי רונית בדבר שלא
היה נכון ,גרם לכך שאיבדתי את חברתי הטובה
ביותר .מאז אני משתדלת רק לומר את האמת,
ולהיזהר בכבוד חברותיי.
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1בן כמה שנים היה יעקב במותו?
 .2מדוע ִׂש ֵּכל יעקב את ידיו?
בכה על פטירת יעקב במשך  70יום?

 .3מי הצטער ו
 .4מה אמרו

האחים ליוסף לאחר קבורת יעקב?

 .5כמה שנים חי יוסף?
 .6איזו

שבועה השביע יוסף את האחים?
חידת חדגא:
מיהו הנר שאינו יכול לכבות עשרה נרות? (עיינו ברש"י בסוף הפרשה)
חידת פולקע:

כתב חידה :הבן ביקש מהאחים מה שהאב ביקש מהבן

meirkids.co.il
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מבוך
נסו להגיע מהנקודה החיצונית אל הנקודה הפנימית

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

נַ ֲע ָמה :יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ֵּב ַרְך ֶאת ָּבנָ יו לִ ְפנֵ י מֹותֹו .לְ ָכל ֵׁש ֶבט הּוא נָ ַתן ְּב ָר ָכהֶׁ ,ש ִהיא
הֹור ָאה וְ ַה ְד ָר ָכה לַ ֶּד ֶרְך.
ּגַ ם ָ
חֹוׁשב
ֵ
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ִּב ְכלָ ל ֹלא ֵמ ִבין ֶאת ֶזה ...לָ ָּמה לְ ָכל ֶא ָחד יֵ ׁש ְּב ָר ָכה ַא ֶח ֶרת? ֲאנִ י
אֹותּה ְּב ָר ָכה!
ֶׁש ֲה ִכי ַמ ְת ִאים ֶׁש ָה ַא ָּבא יְ ָב ֵרְך ֶאת ָּכל ַה ָּבנִ ים ְּב ָ
ַט ְליָ הֹ :לא נָ כֹון! ְּכמֹו ֶׁשּיֵ ׁש ּכ ֲֹהנִ ים ,לְ וִ ּיִ ם וְ יִ ְׂש ְר ֵאלִ יםָּ ,כ ָכה לְ ָכל ֵׁש ֶבט יֵ ׁש ְּב ָר ָכה
ִמ ֶּׁשּלֹו!
צֹודקֵ ,אין ִס ָּבה לְ ַה ְפלֹות ֵּבין
אֹורה ֶּבנִ י ֵ
נֹוׂשא ַמ ָּמׁש ָחׁשּוב .לִ ְכ ָ
נַ ֲע ָמהַ :א ֶּתם ָּדנִ ים ְּב ֵ
יֹותר ֻמ ְר ָּכב.
ַה ָּבנִ יםֲ .א ָבל ָה ִענְ יָ ן הּוא ֵ
יסה .הּוא
ּתֹוח ִמ ְפ ָעל לְ יִ ּצּור ְמכֹונֹות ְּכ ִב ָ
ָּת ֳארּו לְ ַע ְצ ְמ ֶכם ֶׁש ָא ָדם ֶא ָחד ֶה ְחלִ יט לִ ְפ ַ
רֹוצים לַ ֲעבֹוד ַּב ִּמ ְפ ָעלִ .הּגִ יעּו ַה ְר ֵּבה ֲאנָ ִׁשים
ּומ ְז ִמין ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ִ
מֹודעֹות ַ
ְמ ַפ ְר ֵסם ָ
בֹודה.
לֹוׁשים ִאיׁש לָ ֲע ָ
ּתֹוכם נִ ְב ֲחרּו ְׁש ִ
ּומ ָ
לְ ֵר ָאיֹוןִ ,
בֹודה ַּב ִּמ ְפ ָעל ֵּבין
יחת ַה ִּמ ְפ ָעלִ ,חּלֵ ק ַה ְמנָ ֵהל ֶאת ָה ֲע ָ
ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ְּפ ִת ַ
עֹוב ִדים ַהּׁשֹונִ יםַ :א ָּתה ִּת ְהיֶ ה ַא ֲח ָר ִאי ַעל ֶחלְ ֵקי ַה ַּמ ֶּת ֶכתַ ,א ָּתה ִּת ְהיֶ ה ַא ֲח ָר ִאי ַעל
ָה ְ
ַה ְז ָמנַ ת ַה ֲחלָ ִקים ָה ֲא ֵח ִריםַ ,א ָּתה ִּת ְהיֶ ה ַא ֲח ָר ִאי ַעל ַה ְר ָּכ ַבת ַה ְּמכֹונֹות וְ ֵכן ָהלְ ָאה.
עֹוב ִדים וְ ֵה ֵחלּו לִ ְצעֹוקַ :מה ִּפ ְתאֹם? לָ ָּמה יֵ ׁש ַה ְב ֵּדל ֵּבינֵ ינּו?
ְ
ִּפ ְתאֹם ָקמּו ַּכ ָּמה
בֹודה
אֹותּה ֲע ָ
יע לָ נּו לַ ֲעבֹוד ְּב ָ
ּומּגִ ַ
רֹוצים לִ ְהיֹות ָׁשוִ ים! ֻּכּלָ נּו אֹותֹו ַה ָּד ָבר ַ
ֲאנַ ְחנּו ִ
ּפֹועלִ ים ָה ֵאּלֶ ה?
ְּב ִדּיּוקַ .מה ַּד ְע ְּת ֶכם ַעל ַה ָ
בֹודה ְּב ֶצוֶ ת ַה ִּמ ְפ ָעלֲ .ה ֵרי ָּברּור ֶׁשּלְ ָכל ֶא ָחד
ימים לָ ֲע ָ
ֶּבנִ י :נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁש ֵהם ֹלא ַמ ְת ִא ִ
יֵ ׁש ַּת ְפ ִקיד ִמ ֶּׁשּלֹו!
נַ ֲע ָמהְּ :ב ִדּיּוק ָּכְך! ּגַ ם יַ ֲעקֹב יָ ַדע ֶׁש ְּב ָעם יִ ְׂש ָר ֵאל יֶ ְׁשנָ ם ַּת ְפ ִק ִידים ׁשֹונִ ים
בֹודה ַּב ִּמ ְק ָּדׁש ּולְ לַ ֵּמד
ׁשּורים לָ ֲע ָ
ימים לִ ְׁש ָב ִטים ׁשֹונִ יםַ .הלְ וִ ּיִ ם לְ ָמ ָׁשל ְק ִ
ֶׁש ַּמ ְת ִא ִ
ימה לְ ָכל ֵׁש ֶבט וְ ֵׁש ֶבט.
לּוכה .לָ ֵכן הּוא יִ ֵעד ְּב ָר ָכה ַמ ְת ִא ָ
הּודה ָראּוי לִ ְמ ָ
ּתֹורהֵׁ ,ש ֶבט יְ ָ
ָ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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