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טֹובה
ַהּכָ ַרת ָ
ַּבּזְ ַמן ֶׁשהּוא ָהיָ ה ַּב ֵּת ָיבה,
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!
לָ כֵ ן ֹלא ָהיָ ה ָראּוי ֶׁשּמ ֶֹׁשה
ּכַ ֲא ֶׁשר ה' ָר ָצה לְ ָה ִביא ַעל
ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת ַה ַּמּכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ַר ֵּבנּו יִ גְ רֹום ְּב ַע ְצמֹו לִ ְפגִ ָיעה
ֵמ ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות ֶׁש ִהיא ַמּכַ ת ַּביְ ּאֹור ֶׁשּיֵ ָה ֵפְך לְ ָדם.
לֹומר
ַה ָּדם ,הּוא ִצּוָ ה ֶאת מ ֶֹׁשה ַ
לֹומ ִדים ּכַ ָּמה
ְ
ִמּכָ אן ֲאנַ ְחנּו
לְ ַא ֲהרֹן ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה ֶאת ַה ְּפ ֻעּלָ ה
טֹובהֲ ,א ִפּלּו
ָ
ׁשּובה ַהּכָ ַרת
ֲח ָ
ֶׁש ָּת ִביא ֶאת ַה ַּמּכָ ה.
ּדֹומם ּכְ מֹו ַה ְּּיאֹור! ַעל
לְ ָד ָבר ֵ
ַמ ַ
ּדּוע ה' ֹלא ָא ַמר לְ מ ֶֹׁשה ַא ַחת ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה ֶש ָעלֵ ינּו
ֶׁשּיַ ֲע ֶׂשה זֹאת ְּב ַע ְצמֹו?
בֹודם ֶׁשל ֲח ֵב ֵרינּו
לְ ִהּזָ ֵהר ִּבכְ ָ
טֹובה לְ כָ ל
ֹובינּו ּולְ ַהּכִ יר ָ
ֲחכָ ֵמינּו ַמ ְס ִּב ִירים ֶׁש ִּבגְ לַ ל ְּוקר ֵ
ֶׁש ַהּיְ אֹוֹר ָעזַ ר לְ ָהגִ ין ַעל מ ֶֹׁשהִ ,מי ֶׁשעֹוזֵ ר לָ נּו.

שעת
 2סיפור

6

מילים
מבולבלות
ערוץ מאיר

לילדים
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
התקשרו02-6461323 :
או באתר ערוץ מאיר לילדים

1

שעת
סיפור
ּושמֹאל
יָ ִמין ְ ֹ
צֹותיו
יֹועץ ָחכָ ם וְ נָ בֹוןִ ,איׁש ֶׁש ֲע ָ
אֹוס ְט ִרּיָ ה ָהיָ ה ֵ
ְ
לְ ֶמלֶ ְך
ַהּטֹובֹות לִ ּוּו ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ְּבכָ ל ְּתחּוםֹ ,לא ָהיָ ה ּכִ ְמ ַעט צַ ַעד
ּומ ֵע ֶבר
ַמ ְמלַ כְ ִּתי ֶׁשּנַ ֲע ָשֹה לְ ֹלא ִה ְתיַ ֲעצּות ֻמ ְק ֶּד ֶמת ִעּמֹוֵ ,
יֹועץ הּוא ָהיָ ה ּגַ ם יָ ִדיד ָקרֹובַ .ה ֶּמלֶ ְך נֶ ֱהנָ ה ְּב ֶח ְב ָרתֹו
לִ ְהיֹותֹו ֵ
צּורה ְמיֻ ֶח ֶדתְּ .ב ֶמ ֶׁשְך
וְ גִ ּלָ ה ּכְ לַ ָּפיו אֹותֹות ִח ָּבה וְ ַא ֲה ָבה ְּב ָ
בֹוּה
ּיֹועץ ְּב ַד ְרּגָ תֹו ַעד ֶׁשּזָ כָ ה לַ ּת ַֹאר ַהּגָ ַ
ַה ָּׁשנִ ים ָה ֳעלָ ה ַה ֵ
ּומ ְׁשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְך.
יֹותר ַּב ַּמ ְמלָ כָ ה ,רֹאׁש ַה ָּׂש ִרים ִ
ְּב ֵ
יֹורׁש ָה ֶעצֶ רֹ ,לא ָמצְ ָאה ֵחן ַהיְ ִדידּות
ְּב ֵעינֵ י ֶּבן ַה ֶּמלֶ ְךֵ ,
ּיֹועץָ .סבּור ָהיָ ה ֶׁש ַעל ַה ֶּמלֶ ְך
ָה ַר ָּבה ֶׁש ָא ִביו ְמגַ ּלֶ ה ּכְ לַ ֵּפי ַה ֵ
יֹועצָ יו וְ ָש ָֹריו
לִ ְהיֹות ְמ ֻר ָחק ִמּנְ ִתינָ יו וְ לִ נְ הֹג ְש ָֹר ָרה ּגַ ם ּכְ לַ ֵּפי ֲ
יטב.
קֹומם ָה ָראּוי לָ ֶהם ּכָ ְך יִ ַ
רֹוביםּ .כְ כָ ל ֶׁשּיַ ּכִ ירּו ֶאת ְמ ָ
ַה ְּק ִ
יֹורׁש ָה ֶעצֶ ר
ּומּנּויֹו ּכְ ֵ
וְ ָאכֵ ן ִמּיָ ד ְּבמֹותֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַהּזָ ֵקן ִ
ִה ְרּגִ יׁשּו ּכֻ ּלָ ם ַּב ִּׁשּנּוי ֶׁש ָחל ְּב ַמ ֲע ָמ ָדם .הּוא זִ ֵּמן ֶאת ַה ָּׂש ִרים
יהם ֶאת ּכ ֶֹבד ִמ ְׁש ָקלֹו.
ּוב ַא ַחת ִה ִּטיל ֲעלֵ ֶ
לַ ֲא ֵס ָפה ְמכֹונֶ נֶ תְ .
צּורת ַה ִּדּבּורַ ,ה ְּפ ֻקּדֹותַ ,ה ִה ְתיַ ֲחסּות ִּב ְתגּובֹות וְ ַה ָּב ַעת
ַ
ַה ָּפנִ יםּ ,כָ ל ֵאּלּו ֵה ִעידּו ּכִ י ָּפנִ ים ֲח ָדׁשֹות ָּבאּו לְ כָ אן ,וְ ֶא ְפ ָׁשר
ּקֹודםּ .גַ ם
ַרק לְ ִה ְתּגַ ְעּגֵ ַע לְ יַ ֲחסֹו ַה ַחם וְ ַהּלְ ָב ִבי ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַה ֵ
רּוע
ּיֹועץ ַה ִּמ ְׁשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְך נֹוכַ ח ַמ ֵהר ְמאֹד לָ ַד ַעת ֶׁש ַּמּצָ בֹו ּגָ ַ
ַה ֵ
אֹותּה ִק ֵּבל ֵמ ַה ֶּמלֶ ְך ַהּזָ ֵקן,
יֹותרַ .ה ִּק ְר ָבה ַה ֻּמ ְפלָ ָאה ֶׁש ָ
ַה ְר ֵּבה ֵ

ימים ֶׁשאֹותֹו
ּוב ַפ ַחד ֵא ִ
נֹור ִאית ְ
חּוׁשת ַה ְׁש ָּפלָ ה ָ
ֻה ְחלְ ָפה ִּב ְת ַ
ּיֹועץ
יׁשה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ַה ֵ
ִה ִּטיל ַה ֶּמלֶ ְך ֶה ָח ָדׁש ְס ִביבֹוַ .ה ְּפגִ ָ
ִעם ַה ֶּמלֶ ְך ִּב ְּׂש ָרה ַחּיִ ים ָק ִׁשים ,הּוא יָ ַדע ֶׁשֹּלא יּוכַ ל לְ ַה ֲחזִ יק
ַמ ֲע ָמד לְ א ֶֹרְך זְ ַמן.
ּיֹועץ ָה ַפְך לְ ִאּלֵ םַ .ה ֶּמלֶ ְך
מּועה ּכִ י ַה ֵ
לְ ָמ ֳח ָרת ָּפ ְׁש ָטה ַה ְּׁש ָ
ִה ִּטיל ָעלָ יו ֶאת ִח ָּתתֹו ,וְ הּוא ִא ֵּבד ֶאת יְ כֹלֶ ת ַה ִּדּבּור ֶׁשּלֹו.
רֹופ ִאים ֶׁשּנִ ּסּו לַ ֲעשֹוֹת ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר לְ ֵאל יָ ָדם ֵה ִרימּו
טֹובי ָה ְ
ֵ
יהםְּ .תרּופֹות ,צִ ְמ ֵחי ַמ ְר ֵּפאִׁ ,שּקּויֵ י ְק ָס ִמים ּולְ ָח ִׁשים,
ֶאת יְ ֵד ֶ
ּומּלְ ַבד ֵאי
נֹותר ָחתּוםִ ,
ּיֹועץ ַ
הֹועילּוִּ ,פיו ֶׁשל ַה ֵ
ּכָ ל ֵאּלּו ֹלא ִ
ֵאּלּו ֲה ָברֹות ְמגֻ ְמּגָ מֹות ֹלא הֹוצִ יא ִמּלָ ה ַא ַחת ִמ ִּפיו.
ּבּורי וְ ִח ֵּפשֹ ָמ ֳע ָמ ִדים ֲח ָד ִׁשים ֶׁשּיּוכְ לּו
ַה ֶּמלֶ ְך הֹוצִ יא ִמכְ ָרז צִ ִ
ּיֹועץ ֶה ָחכָ ם ֶׁש ִא ֵּבד ֶאת קֹולֹוַ .ר ִּבים
לְ ַמּלֵ א ֶאת ְמקֹומֹו ֶׁשל ַה ֵ
מּועה ַעל אֹודֹות יַ ֲחסֹו
דּותםַ ,ה ְּׁש ָ
ָח ְׁשׁשּו לְ ַהּצִ ַיע ֶאת ָמ ֳע ָמ ָ
ּבֹוד ִדים
ּסֹוב ִבים אֹותֹו ָּפ ְׁש ָטה ִחיׁש ַמ ֵהרַ .רק ְ
ַה ָּק ֶׁשה לַ ְ
דּותם.
ֶׁש ָח ְׁשבּו ֶׁשּיּוכְ לּו לְ ִה ְס ַּת ֵּדר ִעם ַה ֶּמלֶ ְך ִהּגִ יׁשּו ֶאת ָמ ֳע ָמ ָ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר
ּיֹועץ ֶה ָח ָדׁש ֶׁשּנִ ְב ַחר ֹלא ָע ַמד ְּב ַת ְפ ִקידֹו ֵ
ַה ֵ
יׁשתֹו ָה ִראׁשֹונָ ה ָּפנָ ה ֵאלָ יו
ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַּבע ָׁשעֹותִ .מּיָ ד ִּב ְפגִ ָ
הֹורה לֹו
הֹוראֹות ְסתּומֹות וְ ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ַת ִּקיפּותָּ ,פלַ ט צְ רֹור ָ
ּיֹועץ
לָ ׁשּוב לְ ָמ ֳח ָרת ִעם ְּתׁשּובֹות ְּברּורֹות ַא ַחת לְ ַא ַחתַ .ה ֵ
ימה ֶׁש ִה ְׁש ָרה ַה ֶּמלֶ ְך ְס ִביבֹו
ָע ַמד ֲח ַסר אֹונִ ים מּול ַה ֶּמלֶ ְךָ ,ה ֵא ָ
ָמנְ ָעה ִמ ֶּמּנּו ִמּלְ ָה ִבין ָּד ָבר וַ ֲחצִ י ָּד ָבר ּוכְ ֶׁש ִּב ֵּקׁש לְ ַה ְב ִהיר ֵאי
רּוח.
ּובקֹצֶ ר ַ
ֵאּלּו נְ ֻקּדֹותִׁ ,שּלְ חֹו ַה ֶּמלֶ ְך ֵמ ַעל ָּפנָ יו ְּבזַ ַעם ְ
ּיֹועץ ֶה ָח ָדׁש ֶאל ַעּמּוד ַה ְּתלִ ּיָ הַ .הּנִ ּמּוק ָהיָ ה
לְ ָמ ֳח ָרת הּוצָ א ַה ֵ
ִּבּזּוי ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ ִאי צִ ּיּות לִ ְפ ֻקּדֹות.
יׁשי ֹלא ָהיָ ה טֹוב ְּב ַה ְר ֵּבה .הּוא
ּיֹועץ ַה ְּׁשלִ ִ
ַמּצָ בֹו ֶׁשל ַה ֵ
ִה ְת ַא ֵּמץ לְ ַה ְק ִׁשיב לְ כָ ל ִמּלָ הָ ,ר ַׁשם ֶה ָערֹות ַּב ִּפנְ ָקסַ .אְך
קֹודים
ּוב ִ
בֹוההְּ ,ב ָש ָֹפה ְמ ֻקּצֶ ֶרת ְ
בֹוהה ּגְ ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ִּד ֵּבר ּגְ ָ
ּיֹועץ
חֹוקר צְ ָפנִ יםּ .כְ ֶׁש ִּב ֵּקׁש ַה ֵ
ּיֹועץ ֵ
תּומים ּכְ ִאּלּו ָהיָ ה ַה ֵ
ְס ִ
יֹותר,
ׁשּוטה ֵ
ַה ְב ָה ָרהּ ,כְ ֶׁש ִה ְת ַחּנֵ ן ֶׁשּיְ ַד ֵּבר ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ָש ָֹפה ְּפ ָ
> > >
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נִ ְׁשלַ ח לַ ּכֶ לֶ א ִּב ְתנָ ֵאי צִ ּנֹוק לְ ַמ ֲא ַסר עֹולָ םּ .גַ ם ַה ַּפ ַעם ָהיָ ה
ַהּנִ ּמּוק ִּבּזּוי ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ ֶה ָעזַ ת ָּפנִ ים מּול ַה ֶּמלֶ ְך.
יֹועץ ְר ִב ִיעי ֶט ֶרם נִ ְמצָ אִ .איׁש ֹלא ָרצָ ה לְ ַק ֵּבל ַעל ַעצְ מֹו ֶאת
ֵ
ימה ַה ִּבלְ ִּתי ֶא ְפ ָׁש ִרית.
ַה ְמ ִׂש ָ
וְ כָ ְך ָּפגְ ׁשּו אֹותֹו נְ צִ יגֵ י ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ַה ְּס ָפ ַר ִּדית ֶׁש ָּבאּו לְ ִבּקּור
'אין ְּבכָ ל
ּכֹועס וַ ֲח ַסר ִש ְֹמ ָחהֵ .
ּמּוסין ִמ ַּט ַעם ֶמלֶ ְך ְס ָפ ַרדֵ ,
נִ ִ
יהם,
ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ֶׁשּלִ י ָא ָדם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָראּוי לְ יַ ֵעץ לִ י' ,קֹונֵ ן ִּב ְפנֵ ֶ
יֹואיל ֶמלֶ ְך ְס ָפ ַרד
'אּולַ י ֶאצְ לְ כֶ ם יֵ ׁש ָא ָדם ַמ ְת ִאיםִ ,אם ִ
לְ ַסּיֵ ַע לִ י'...
ּיֹועצִ ים
'ּכֵ ןָׁ ,ש ַמ ְענּו ַעל ּכָ ְך ּגַ ם ִּב ְס ָפ ַרדּ ,כֻ ּלָ ם ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ַה ֲ
ֶׁשּלְ ָך'ָ ,א ְמרּו ַהּנְ צִ יגִ ים.
'מה ְמ ַד ְּב ִרים?' ִה ְת ַענְ יֵ ן ַה ֶּמלֶ ְך ַה ְמ ָא ֵר ַח.
ָ
'אֹומ ִרים ֶׁש ָה ַא ְׁש ָמה ִהיא ְּבהֹוד ַמלְ כּותֹו'ָ ,א ַמר ַה ָּבכִ יר
ְ
יֹוד ַע ִאם
'אינִ י ֵ
ּומ ֵהר לְ ִה ְס ַּתּיֵ ג מּול ּכַ ְעסֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְךֵ :
ֶׁש ָּב ֶהם ִ
אֹומרֹות'.
צֹודקֹות ַה ְּׁשמּועֹותַ ,אְך ּכָ ְך ֵהן ְ
ְ
'איְך יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁש ָה ַא ְׁש ָמה ְּתלּויָ ה ִּבי'ּ ,כָ ַעס ַה ֶּמלֶ ְךּ'ְ ,ב ָׁש ָעה
ֵ
ֶׁש ֵאין ְּבכָ ל ַר ֲח ֵבי ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ָא ָדם ָחכָ ם ַּדּיֹו?'
'טעּות ְּביָ ְדָך ,הֹוד ַמ ֲעלָ תֹוַ .חכְ ֵמי ַא ְרצִ י ָׁש ֲאלּו ַּפ ַעם לָ ָּמה
ָ
נִ גְ ָרע ֶחלְ קֹו ֶׁשל ָה ָא ָדם ִמּכָ ל ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים :לַ ְּב ֵהמֹות יֵ ׁש ֶמלֶ ְך
– ַהּׁשֹור .לַ ַחּיֹות יֵ ׁש ֶמלֶ ְך – ָה ַא ְריֵ ה .וְ גַ ם לָ עֹופֹות יֵ ׁש ֶמלֶ ְך –
ּדּוע?'
ּבֹורא ֶמלֶ ְךַ .מ ַ
ַהּנֶ ֶׁשר .וְ ַרק לָ ָא ָדם ֹלא ֶה ֱע ִמיד ַה ֵ
ׁשּובה.
'ׁש ֵאלָ ה יָ ָפה!' ִא ֵּׁשר ַה ֶּמלֶ ְךַ ,מ ְמ ִּתין לִ ְת ָ
ְ
בֹותיו
'ּכִ י ּכָ ל ָא ָדם ָראּוי לִ ְהיֹות ֶמלֶ ְךּ ,גַ ם ִאם ֹלא ָהיּו ֲא ָ
יסּיִ ים'.
ּׁשּורים ַה ְּב ִס ִ
ְמלָ כִ ים ֵמעֹולָ םִ ,אּלּו ַרק יִ ְהיּו לֹו ַהּכִ ִ
ּׁשּורים ,לְ ִפי ַחכְ ֵמי ְס ָפ ַרד?' ָׁש ַאל ַה ֶּמלֶ ְך.
אֹותם ַהּכִ ִ
'ּומה ֵהם ָ
ָ
ֹאהב ֶאת
ֹלׁשה ֵהםֶׁ :שֹּלא יִ נְ ֶהה ַא ֵחר ַּת ְענּוגֹות ָהעֹולָ םֶׁ .שּי ַ
'ׁש ָ
ְ
רֹובים ֵאלָ יו.
בֹודם ֶׁשל ּכָ ל ַה ְּק ִ
ָש ָֹריו וְ ֶאת נְ ִתינָ יו ,וְ ֶׁשּיִ ּזָ ֵהר ִּבכְ ָ

ֹלׁשת ֵאּלּו יִ זְ ּכֶ ה ֶׁש ִּת ְת ַקּיֵ ם ַמלְ כּותֹו – ַמלְ כּות
ִמי ֶׁשּיַ ֲעמֹד ִּב ְׁש ֶ
ֶח ֶסד ,וְ ִת ָּמ ֵׁשְך לָ ַעד'.
ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ִעּכֵ ל ַה ֶּמלֶ ְך ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ִה ְמ ִׁשיְך ָה ִאיׁש' :וְ ַע ָּתה,
רֹובים
הֹוד ַמ ֲעלָ תֹוּ ,כִ ְמ ֻּד ַמנִ י ֶׁשֹּלא נָ ַהגְ ָּת ֵּדי ְּבכָ בֹוד ּכְ לַ ֵּפי ַה ְּק ִ
ימה יְ ֵת ָרה ִמּתֹוְך ָרצֹון לְ ַה ְא ִּדיר ֶאת
יהם ֵא ָ
ֵאלֶ יָךִ ,ה ַּטלְ ָּת ֲעלֵ ֶ
את
יהםַ .אְך ֵה ֵב ָ
בֹודָך ,וְ לִ ְׁשמֹר ַעל ֶמ ְר ָחק ּגָ דֹול ֵּבינְ ָך לְ ֵבינֵ ֶ
ּכְ ְ
ּומרֹב
ימהֵ ,
ּוב ֵא ָ
עֹומ ִדים מּולְ ָך ְּב ַפ ַחד ְ
ַעל ַעצְ ְמָך ָר ָעהֵ ,הם ְ
ימה
ֲח ָר ָדה ֵהם ֹלא ְמ ֻסּגָ לִ ים לְ ַת ְפ ֵקד ּכָ ָראּויְּ .ב ַמּצָ ב ֶׁשל ֵא ָ
ּומ ֵּמילָ א ּגַ ם ֹלא
מּובנֹותִ ,
ָ
הֹוראֹות ֵאינָ ן
קֹופאַ ,ה ָ
ֵ
ַהּמ ַֹח
יֹועץ ַמ ְת ִאיםְּ ...ב ָחכְ ָמה
את ֵ
ִמ ְת ַּבּצְ עֹותֹ .לא ֶּפלֶ א ֶׁשֹּלא ָמצָ ָ
ּיֹועץ ָה ִראׁשֹון ֶׁש ָּסגַ ר ֶאת ִּפיו .הּוא יָ ַדע ָמה ְמ ַחּכֶ ה לֹו,
נָ ַהג ַה ֵ
יח ֶׁשּצָ ַדק'...
סֹופם ֶׁשל ֵאּלּו ֶׁש ָּבאּו ַא ֲח ָריו הֹוכִ ַ
וְ ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ֵה ִבין ֶאת ַה ֶּמ ֶסר ,וְ הּוא ּגַ ם ִה ְפנִ יםּ .כְ ָבר לְ ָמ ֳח ָרת
ּיֹועץ ַהּוָ ִתיק לְ ִבּקּור ָּב ַא ְרמֹוןַ ,ה ֶּמלֶ ְך ִק ֵּבל אֹותֹו
ֻהזְ ַמן ַה ֵ
יֹוד ַע',
'אנִ י ֵ
הֹוׁשיב אֹותֹו לְ צִ ּדֹו ְּב ִחּיּוְךֲ .
ַה ַּפ ַעם ְּב ִח ָּבה יְ ֵת ָרה וְ ִ
ּׁשּורהֶׁ ,ש ִה ְת ַר ַח ְק ִּתי ֶמ ְר ָחק ַרב
'ׁשֹּלא נָ ַהגְ ִּתי ּכַ ָ
ָא ַמר ַה ֶּמלֶ ְךֶ ,
ימ ִתיְּ ,ב ַב ָּק ָׁשה ֵּתן לִ י ֶאת ַה ִהזְ ַּד ְּמנּות
וְ ֵה ַטלְ ִּתי ָעלֶ יָך ֶאת ֵא ָ
לִ ְפּת ַֹח ַּדף ָח ָדׁש'.
ּיֹועץ נִ ְפ ַּתח לִ ְרוָ ָחה.
ּופיו ֶׁשל ַה ֵ
ִ
• • •
עֹומד ְּב ַמ ֲע ַמד ַה ְמצֻ ּוֶ ה
ארכְ יָ ה ַחּיֶ ֶבת לְ ִה ָּׁש ֵמרַ ,על ָה ֵ
ִה ַיר ְ
לָ ַד ַעת ֶאת ְמקֹומֹו וְ לַ ֲעׂשֹות ֶאת ֶׁשּנִ ְד ָרׁשַ .אְך ַה ְמצַ ּוֶ ה ּגַ ם
הּוא ַחּיָ ב לִ ְׁשמֹר ַעל ּכְ בֹודֹו ֶׁשל ַה ְמצֻ ּוֶ ה .יָ כֹול הּוא לְ ַד ֵּבר ֵאלָ יו
יׁשה ַאְך ְּב ִה ְת ַח ְּׁשבּות.
ּבֹו זְ ַמּנִ ית ְּב ַת ִּקיפּות ַאְך ְּב ַרּכּותִּ ,ב ְד ִר ָ
ּוב ֶעצֶ ם ְּבכָ ל ְּתחּום הּוא ָּפׁשּוט
ִׁשּלּוב ֶׁש ִּב ְתחּום ַה ִחּנּוְך ְ
ִׁשּלּוב ְמנַ ּצֵ ַח.
וְ ֹלא ַרק ָׁשם.

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסרהשכל
סדר בחיים

"בנצי בבקשה סדר את החדר שלך .איך אתה יכול לחיות
כך בתוך כל הג'ונגל!" .אבא של בנצי באמת לא הבין
איך אפשר לחיות בתוך חדר שהכול מפוזר בו .הבגדים
זרוקים על המיטה ,השולחן מלא ניירות מפוזרים ,צבעים
ועפרונות מתחת לכיסא ועוד הרבה בלאגן.
אבל בנצי דווקא הסתדר מעולה עם הבלאגן" .אבא ,אני
לא מבין מה הבעיה? מה מפריע שיש קצת בלאגן? אני
יודע איפה כל דבר מונח ואין לי בעיה למצוא שום חפץ",
טען בנצי.
"בנצי ,זה לא עניין של מציאת החפצים .כאשר אדם
מתרגל לחיות באי-סדר ,זה משפיע לו על כל החיים.
אחר כך החיים שלו אינם מסודרים והרבה תקלות יכולות
לקרות" ,אמר אבא.
"מה כבר יכול לקרות?" ,הקשה בנצי.
"בנצי ,אולי לא תאמין ,אבל גם אני הייתי מפוזר וחסר-
סדר כשהייתי בגילך .אבל אז קרה משהו שגרם לי החליט
שאני צריך ללמוד כיצד לחיות בסדר ,ולא בבלאגן".
בנצי היטה את אזנו ,ואבא סיפר" :כמו שאמרתי ,הייתי
ילד מאוד מפוזר .הדבר בא לידי ביטוי בכך שהחפצים
שלי תמיד היו מפוזרים ואף פעם כמעט לא היו מונחים
במקום .אבל לא רק בכך .גם סדר היום שלי והעמידה
בזמנים  -לקו בחסר.
לא יכולתי להגיע בזמן לשיעורים ,לא הצלחתי להתייצב
בשעה הנכונה למשחק שנקבע עם החברים .אפילו
לטיולים הייתי מאחר .הייתי מאוד מפוזר אבל לא חשבתי
שיש בכך בעיה כלשהי.

השינוי אצלי קרה בזמן 'מלחמת המפרץ'".
"מלחמת ה-מה?" ,שאל בנצי.
"'מלחמת המפרץ' .זו מלחמה שהיתה לפני קרוב
לשלושים שנה .טילים נורו מעיראק לישראל .היה חשש
לטילים בעלי חומר כימי ,ולכן היה צורך לחבוש מסכות
מיוחדות ,ולשהות במקומות מוגנים ואטומים.
באחד הלילות נשמעה אזעקה .כולנו ,כל בני הבית
התעוררו ומיהרו להתארגן ולרדת למקלט המשותף של
הבית .גם אני התעוררתי וקמתי במהירות .אבל כשרציתי
לנעול את נעלי הבית שלי ,מצאתי רק אחת מהן.
משום מה התעקשתי שלא לרדת יחף ,למרות האזעקות.
התחלתי לחפש בשיא הלחץ את נעל-הבית השנייה.
הפכתי את הבגדים ואת השמיכות ,הפכתי את הכיסא,
הזזתי את השולחן ...החדר שלי שגם כך נראה כמו דיר
כבשים ,הפך עכשיו לזירת מלחמה ,תרתי משמע...
אבא שלי ,סבא יוסף ,שראה שאני מתעכב ,נכנס
בבת אחת לחדר תפס אותי בכוח בידיי ,וגרר אותי אל
המקלט ,כשלרגליי רק נעל-בית אחת .בדיוק כשסגרנו
את דלת המקלט נשמע פיצוץ אדיר שהעיד על נפילת
טיל באיזור...
במקלט הרגשתי מבוייש מול עיניהם של השכנים .היום
אני יודע שבטוח שזה לא עניין אף אחד מהם ,אבל אני
הרגשתי ממש לא נעים .מאז למדתי שמאוד כדאי לי
להתחיל לשמור על הסדר ,וכך הרגלתי אתת עצמי".
בנצי הבין את המסר" .אבל רגע ,אבא .לא סיפרתי לי
איפה היתה נעל-הבית בסוף?" .אבא צחק ואמר" :כן...
הנעל נמצאה בתוך פח האשפה"...
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1מה היתה המכה השלישית?
 .2מי אמר "אצבע אלוקים היא"?
 .3מה היא מכת הערוב?

רקו אפר של כבשן (תנור) לשמיים?

 .4באיזו מכה משה ואהרון ז

מה מכות מופיעות בפרשת השבוע?

 .5כ
באיזו מכה מתו הבהמות במחלה?
.6
"הירא את דבר ה'" לפני מכת ברד?
 .7מה עשה

חידת חדגא:
המילה הארוכה בתורה מצויה בפרשתנו! מהי? (רמז :יש בה  10אותיות)
חידת פולקע :בהמשך לחידת חדגא -
מהי המילה הארוכה בתנ"ך?

meirkids.co.il
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מכת צפרדע
ִמצאו  7הבדלים
בין האיורים!

meirkids.co.il
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נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

יֹונָ ָתן :לָ ָּמה ה' ֹלא ֶה ֱענִ יׁש ֶאת ַּפ ְרעֹה ְּב ַבת ַא ַחת? ָּכ ָכה ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה
יֹוצא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ִמּיַ ד!
ֵ
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ַמ ְס ִּכים ִעם ַה ְּׁש ֵאלָ ה ֶׁשל יֹונָ ָתן .לָ ָּמה ָהיָ ה ָצ ִריך ַ 10מּכֹות וְ עֹוד
ֵס ֶבל ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל? ֲה ֵרי ה' יָ כֹול ָהיָ ה לַ ֲעׂשֹות ַהּכֹל ִמּיַ ד ַּב ַה ְת ָחלָ ה!

בני

חֹוׁש ִבים ַעל ַה ְּׁש ֵאלָ ה ַהזֹו?
נַ ֲע ָמה :נּוָ ,מה ַא ֶּתם ְ
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ָּכ ָכה ַּפ ְרעֹה ָר ָאה ֶאת ַהּכ ַֹח ֶׁשל ה'ִ .אם ה' ָהיָ ה
ֶ
ַט ְליָ הֲ :אנִ י
יח אֹותֹו ַּב ַה ְת ָחלָ ה ,אּולַ י הּוא ָהיָ ה ְמ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,א ָבל
ַמ ְכ ִר ַ
רֹואה ַּכ ָּמה ה' ָח ָזקְּ ,כמֹו ֶׁשהּוא ָר ָאה ְּב ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות.
הּוא ֹלא ָהיָ ה ֶ
חֹוׁשב?
ּומה ֶזה ְמ ַׁשּנֶ ה? ַמה ִא ְכ ַּפת לָ נּו ַמה ַּפ ְרעֹה ֵ
ֶּבנִ יַ :
אֹומ ֶרת ֶׁשה' נָ ַתן ֶאת ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות
ֶ
ּתֹורה
צֹוד ֶקתַ .ה ָ
נַ ֲע ָמהֶּ :בנִ יַ ,טלְ יָ ה ֶ
יֹודיעּו ֶאת ֵׁשם ה' ָּבעֹולָ ם.
לְ ַפ ְרעֹה וְ לַ ִּמ ְצ ִריםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ֵהם יְ ַס ְּפרּו ַעל ָּכְך וְ ִ

טליה

חֹוׁשב ֶׁש ֶּזה ָּבא ַּדוְ ָקא ְּכ ֵדי לְ לַ ֵּמד ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ַע ְצ ָמם ַעל
ֵ
ֶּבנִ יֲ :אנִ י
ה'ַ .עם יִ ְׂש ָר ֵאל ֲה ֵרי ָהיָ ה ֵמאֹות ָׁשנִ ים ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָה ֱאמּונָ ה ֹלא ָהיְ ָתה ָּכל ָּכְך
ֲח ָז ָקה ֶא ְצלָ םֵ .הם ֹלא ִה ִּכירּו ָּכל ָּכְך ֶאת ה' וְ ֶאת ּכֹחֹוַ .על יְ ֵדי ַמּכֹות ִמ ְצ ַריִ ם
ֵהם יֵ ְדעּו ֵמ ַע ְכ ָׁשיו ַעל ּגְ ֻדּלַ ת ה'!
נַ ֲע ָמהּ :גַ ם ֶזה נָ כֹוןְׁ .שנֵ י ַה ְּד ָב ִרים נְ כֹונִ יםַ .מּכֹות ִמ ְצ ַריִ ם ָע ְזרּו לְ ַפ ְר ֵסם ֶאת
יע ֶאת ּכֹחֹו לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַ .ע ְכ ָׁשיו ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
הֹוד ַ
ֵׁשם ה' ָּבעֹולָ ם ,וְ גַ ם לְ ִ
יֹותר ְׁשלֵ ָמה.
יֹותר ֶאת ה' וְ יַ ֲא ִמין ּבֹו ֶּב ֱאמּונָ ה ֵ
ֶׁשּיָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם יַ ִּכיר ֵ
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!
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