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יֹותר
אֹורע ֶה ָחׁשּוב ְּב ֵ
ַה ְמ ָ
קֹורה ָה ֵאר ַּוע ֶׁשהּוא
ְּב ָפ ָר ַׁשת ּבֹא ֶ
טֹוריָ ה ֶׁשל
יס ְ
אּולַ י ֲהכִ י ָחׁשּוב ַּב ִה ְ
יֹוד ִעים ַמהּו ָה ֵאר ַּוע?
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלְ .
נָ כֹון! ָה ֵאר ַּוע ַהּזֶ ה הּוא יְ ִצ ַיאת
ּדּוע יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ִהיא
ִמ ְצ ַריִ םַ .מ ַ
ׁשּובה?
ּכָ ל ּכָ ְך ֲח ָ
ָאז ק ֶֹדם ּכֹלַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל יָ ָצא
ֵמ ָה ַע ְבדּות ַה ָּק ָׁשה ָּבּה הּוא ָהיָ ה
אתיִ ם וְ ֶע ֶׂשר ָׁשנִ ים!
ְּב ֶמ ֶׁשְך ָמ ַ
ַהיְ ִצ ָיאה ֵמ ַע ְבדּות לְ ֵחרּות ִהיא
ָּד ָבר ָחׁשּוב ְמאֹד.

ֲא ָבל ִמּלְ ַבד זֹאתִּ ,ב ִיצ ַיאת
ִמ ְצ ַריִ ם נֶ ֱה ַפכְ נּו לְ ָד ָבר ָחׁשּוב
יֹותר :לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַ .עם
ְּב ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל הּוא ָה ָעם ֶׁשה' ָּב ַחר
ּתֹורהַ .הּזְ ָמן
ּבֹו וְ נָ ַתן לֹו ֶאת ַה ָ
ּבֹו נֶ ֱה ַפכְ נּו לְ ַעם ֶׁשל ה' ָהיָ ה
ִּב ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם.
ּומ ָאז ְּב ֶמ ֶׁשְך ַאלְ ֵפי ָׁשנִ ים
ֵ
ֲאנַ ְחנּו ַעם ְמיֻ ָחד ,וְ יֵ ׁש לָ נּו ֶאת
ֹוׁשה ֶׁש ְּמלַ ֶּמ ֶדת
ּתֹורה ַה ְּקד ָ
ַה ָ
לֹומר לָ נּו.
אֹותנּו ַמה ה' ר ֶֹוצה ַ
ָ
הֹוציא
ָּברּוְך ה' ֶׁש ָּב ַחר ָּבנּו וְ ִ
אֹותנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם!
ָ
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שעת
סיפור
ַהּזְ כּות ִל ְחיֹות
ּכֹותרֹות
מֹורגֶ ן' זֶ הּו ְׁשמֹו ֶׁשל נַ ַהג ַה ַּמ ָּׂש ִאית ֶׁשּבֹו ָע ְסקּו ְ
ִ'ּביל ְ
אֹוס ְט ַרלְ יָ ה ְּבאֹותֹו יֹוםָ .היָ ה
ָה ִעּתֹונִ ים ְּב ִעּתֹונֵ י ַהּב ֶֹקר ֶׁשל ְ
יעֹותיו ָה ֲא ֻרּכֹותֵ ,אּלּו ַהּנִ ְמ ָׁשכֹות ַעל ְּפנֵ י
זֶ ה ְּב ַא ַחת ִמּנְ ִס ָ
אֹוס ְט ַרלְ יָ ה
ְ
יָ ִמים ֲא ֻרּכִ ים ַּבּכְ ִביׁש ַה ָּמ ִהיר ֶׁשל ֶמ ְר ֲח ֵבי
ָה ֲענָ ִקית ִּב ְׁש ַעת צָ ֳה ַריִ ם ְמ ֻא ֶח ֶרת .נְ ֻק ָּדה ְק ַטּנָ ה ֶׁש ָהלְ כָ ה
וְ ִה ְת ָק ְר ָבהִּ ,פ ְתאֹם ָה ְפכָ ה לְ ַמ ָּׂש ִאיתֶׁ ,שּנִ ְר ֲא ָתה ּכְ ִמ ְפלֶ צֶ ת
ֲענָ ִקיתּ ,ולְ ֶפ ַתע ָס ְט ָתה ֵמ ַהּנָ ִתיב ַהּנֶ גְ ִּדי וְ ִה ְת ָק ְר ָבה ֵאלָ יו
הֹוביל ֶאת ַה ַּמ ָּׂש ִאית
ִּב ְמ ִהירּות ,נֶ ָהגָ ּה ֶׁש ָהיָ ה ָׁשתּוי ִק ְמ ָעה ִ
יתית ְּב ָעצְ ָמה ַא ִּד ָירה .צִ וְ ֵתי ַה ַהּצָ לָ ה ֶׁש ִהּגִ יעּו
לִ ְתאּונָ ה ֲחזִ ִ
רּוט ַאת ַה ַּמ ֶּתכֶ ת ֶׁש ָהיְ ָתה ַּפ ַעם
לַ ָּמקֹום וְ ָראּו ֶאת ּגְ ָ
צּוע ֲאנּוׁשֹות ,הּוא
ַמ ָּׂש ִאיתֹ ,לא נָ ְתנּו ַה ְר ֵּבה ִסּכּוי לַ ּנֶ ָהג ַה ָּפ ַ
ָׁשכַ ב ְמ ֻח ָּסר ַהּכָ ָרה ֵּבין ִׁש ְב ֵרי ַהּזְ כּוכִ ּיֹותָּ ,תפּוס ְּבתֹוְך ּגּוׁש
ַמ ֶּתכֶ תְ ,מ ֻר ָּסק וְ ָדם ַרב זָ ב ִמּגּופֹו .לַ ְמרֹות ֶׁש ַה ַּמּצָ ב ָהיָ ה
נִ ְר ֶאה ּכְ ָאבּוד ,נִ ּסּו ַאנְ ֵׁשי ַה ַהּצָ לָ ה לְ ַהּצִ יל ֶאת ַחּיָ יוָ ,ע ְרכּו
ּבֹו ַה ְחיָ ָאהִ ,ח ְּברּו אֹותֹו לְ ַמכְ ִׁשיר ַהנְ ָׁש ָמה ,וְ כַ ֲעבֹר ּכְ ַמ ֲחצִ ית
'מת ְקלִ ינִ י'ַ .אנְ ֵׁשי ַה ִּפּנּוי ִה ְתלַ ְּבטּו ִאם
ַה ָּׁש ָעה ֻהגְ ַּדר ִּביל ּכְ ֵ

לְ ַה ֲע ִביר אֹותֹו יְ ִׁשירֹות לַ ֲח ַדר ַה ֵּמ ִתים אֹו לָ ֵתת צַ 'אנְ ס
נֹוסףְּ ,בסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ֻה ְחלַ ט לִ נְ הֹג ְּב ִמ ַּדת ָה ַר ֲח ִמים
ָ
ּולְ ַה ֲע ִבירֹו ֶאל ֵּבית ַהחֹולִ ים.
'טּפּול נִ ְמ ָרץ',
קֹומת ִ
קּוע ְּב ַ
ָׁשבּועֹות ֲא ֻרּכִ ים ָהיָ ה ִּביל ָׁש ַ
יֹור ִדיםִּ ,ד ְמ ַמת ָמוֶ ת ׁשֹולֶ ֶטת
צּופים עֹולִ ים וְ ְ
ֶׁשחּוץ ִמּצִ ְפ ִ
ּופ ְתאֹם הּוא ִה ְת ִחיל
ָׁשםֲ .א ָבל ַהּזְ ַמן ָע ָשֹה ֶאת ֶׁשּלֹו ִ
ּוביל ִהּגִ ַיע לַ ְחּתֹם ַעל ִמ ְס ְמכֵ י
אֹוׁשׁשָׁ .שנָ ה ָחלְ ָפה ִ
לְ ִה ְת ֵ
ּתֹורן הּוא ֶׁשּכִ ְמ ַעט
רֹופא ַה ָ
ַה ִּׁש ְחרּור ֶׁשּלֹו ִמ ֵּבית ַהחֹולִ יםָ ,ה ֵ
ָק ַבע ֶאת מֹותֹו לִ ְפנֵ י ָׁשנָ ה .הּוא ֵה ִרים ֶאת ֵעינָ יו וְ ִה ִּביט
רֹופא ֶׁש ַעל ַה ִּקירָ ,ח ַתם ַעל
עּודת ָה ֵ
ּוב ְת ַ
יפין ְּב ִּביל ִ
ֲחלִ ִ
ימנֵ י ֶהלֶ ם וְ ִה ְפ ִטיר ַרק ֶאת
ִמ ְס ְמכֵ י ַה ִּׁש ְחרּור ּכְ ֶׁש ַעל ָּפנָ יו ִס ָ
פּואי'.
ַה ִּמּלִ ים 'נֵ ס ְר ִ
ִּביל ֵה ֵחל לִ ְחיֹות ֶאת ַחּיָ יוֶׁ ,שּנִ ְּתנּו לֹו ְּב ַמ ָּתנָ ה ֵמ ָח ָדׁש .הּוא
ָע ַמד לְ ִהּנָ ֵשֹא ּולְ ָה ִקים ִמ ְׁש ָּפ ָחהֲ ,ח ַסר ֶא ְמצָ ִעים ָא ְמנָ םַ ,אְך
מֹודדֹ' .לא יַ ּזִ יק לִ ְבּדֹק ֶאת ַמּזָ לִ י'ָ ,א ַמר לְ ַעצְ מֹו,
נָ חּוׁש לְ ִה ְת ֵ
יֹוד ַע אּולַ י ֶאזְ ּכֶ ה?'
'מי ֵ
ּופנָ ה לִ ְרּכֹׁש ּכַ ְר ִטיס לֹוטֹוִ ,
ָ
גֹורלֹו ָעלְ ָתה ְמכֹונִ ית יְ ָק ָרה
ַהֹּלא יֵ ָא ֵמן ָק ָרה ,הּוא זָ כָ ה! ְּב ָ
ֶׁש ָּׁשוְ יָ ּה ּכַ ֲח ִמ ִּׁשים ֶאלֶ ף ּדֹולָ רְּ .ב ֶה ְחלֵ ט ַה ְת ָחלָ ה יָ ָפה לְ ַחּיֵ י
ּׂשּואים.
ַהּנִ ִ
ַמה ֶׁש ִּביל ֹלא לָ ַקח ְּב ֶח ְׁשּבֹון זֶ ה 'עֹונַ ת ַה ְּמלַ ְפפֹונִ ים'.
עֹורְך ִעּתֹוןֶׁ ,ש ָאמּור
'עֹונַ ת ַה ְּמלַ ְפפֹונִ ים' ִהּנָ ּה ַה ִּסּיּוט ֶׁשל ּכָ ל ֵ
ּוב ֲעלֹות
טּוריו ַּב ֲח ָדׁשֹות ְט ִרּיֹותְ ,מ ַענְ יְ נֹות ַ
לְ ַמּלְ אֹות ֶאת ָ
עֹורְך
ּובֹוהק .וְ ִאם ּכֵ ן ָמה ְּב ִדּיּוק ָאמּור לַ ֲעשֹוֹת ֵ
צֶ ַבע ַמ ְב ִריק ֵ
עֹור ֵרי
יטּיִ ים ְמ ְ
רּועים ּפֹולִ ִ
יבי ָׁש ֵקט וַ ֲח ַסר ֵא ִ
ִעּתֹון ְּביֹום ֲא ִב ִ
> > >
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מּוסים
ּמּודי צֶ ַבע ֲע ִ
ִענְ יָ ןּ ,כְ ֶׁשהּוא ָאמּור לִ ְדאֹג לְ ַע ְׂשרֹות ַע ֵ
ּוב ָפ ְר ָׁשנֻ ּיֹות?!
ַּב ֲח ָדׁשֹות ְ
ּוב ִדּיּוק זֹאת ַה ִּס ָּבה ֶׁש ִּסּפּורֹו ֶׁשל נַ ַהג ַמ ָּׂש ִאית ַאלְ מֹונִ י
ְ
עֹומד לִ ְתּפֹס ַעּמּוד ָׁשלֵ ם
ֶׁשּנִ ּצַ ל ִמ ְּתאּונַ ת ְּד ָרכִ ים ַק ְטלָ נִ ית ֵ
אֹוס ְט ַרלְ יָ ה.
ְּב ִעּתֹונֵ י ַהּב ֶֹקר ְּב ְ
חֹורהִ ,הּגִ ַיע לְ דּוכַ ן ַה ַּפיִ ס
ָה ִעּתֹונַ אי ֶׁש ָהיָ ה ֵע ָרנִ י לְ ַס ֵּפק ְס ָ
לְ ַר ְח ֵר ַח ֶמה ָח ָדׁש ָׁשםָׁ ,ש ַמע ֶאת ַה ִּסּפּור ֶׁשל ִּביל ,וְ ָה ַפְך
אֹותֹו לִ ְסקֹוּפ! ַה ִּת ְקׁש ֶֹרת ָע ְט ָתה ַעל ִּבילְ ,מ ַב ֶּק ֶׁשת לִ ְׁשמ ַֹע
יהם ִמי יַ ּצִ יג ֶאת
ִמ ֶּמּנּו ּכָ ל ְּפ ָרטִ .עּתֹונָ ִאים ִה ְת ָחרּו ֵּבינֵ ֶ
ּוּביל ָה ַפְך לְ כֹוכַ ב
יֹותרִ .
ּומ ַענְ יֶ נֶ ת ֵ
צּורה צִ ְבעֹונִ ית ְ
ַה ִּסּפּור ְּב ָ
ִּת ְקׁש ֶֹרת.
ּבֹורן
ֲא ָבל ְּבכָ ְך ֹלא ַּתם ִסּפּורֹו ֶׁשל ִּבילַּ ,ת ֲחנַ ת ִׁשּדּור ְּב ֶמלְ ְ
ּוב ְּק ָׁשה לַ ֲערְֹך ּכַ ָּת ָבה ְמצֻ ּלֶ ֶמת ַעל ִסּפּורֹו.
ָּפנְ ָתה ֵאלָ יו ִ
ְּב ַמ ֲהלַ ְך ֲע ִריכַ ת ַהּכַ ָּת ָבה ִה ְת ַּב ֵּקׁש ִּביל לְ ַׁש ְחזֵ ר ֶאת צְ ָע ָדיו
ְּב ַד ְרּכֹו לְ דּוכַ ן ַה ַּפיִ ס .לְ צ ֶֹרְך ַה ַה ְמ ָח ָׁשה נִ ּגַ ׁש ִּביל ֶאל אֹותֹו
ּקֹוד ֶמת .הּוא ִׁש ִחזֵ ר ֶאת ַה ַּמ ָּבע
ּדּוכָ ן ֶׁשּבֹו זָ כָ ה ַּב ַּפ ַעם ַה ֶ
ַה ַּס ְפ ָקנִ יֶ ,את ַה ִּת ְקוָ ה וְ ֶאת ַהּצִ ִּפּיָ ה לִ זְ כִ ּיָ ה ,וְ ָאז הּוא
ִה ְת ִחיל לְ גָ ֵרד ִעם ַה ָּב ָרק ָּב ֵעינַ יִ ם ,וַ ֲהֹלא יֵ ָא ֵמן ׁשּוב ָק ָרה.
ִּביל ּכִ ְמ ַעט ֶׁש ִה ְת ַעּלֵ ף ,הּוא זָ כָ ה ּגַ ם ַה ַּפ ַעם ַּב ְּפ ָרס ַהּגָ דֹול
אֹוס ְט ַרלִ ּיִ יםִׁ ,שּוּוי ֵע ֶרְך לְ ֵמ ָאה
ְּב ַסְך ֶר ַבע ִמילְ יֹון ַמ ְט ְּבעֹות ְ
וְ ִׁש ְב ִעים ֶאלֶ ף יְ ֻר ִּקים ּתֹוצֶ ֶרת ַא ְר ַה'ב.
ׁשּוטהְּ ,ב ָׁש ָעה
אֹותנּו ִמ ִּס ָּבה ַא ַחת ְּפ ָ
ִסּפּורֹו ֶׁשל ִּביל ְמ ַענְ יֵ ן ָ
קּוע
מֹורגֶ ן ַעל ִמ ַּטת ֵּבית ַהחֹולִ ים ָׁש ַ
ֶׁש ָּבּה ָׁשכַ ב ִּביל ְ
פּואי לַ ֲחזֹר
רֹופ ִאים ֲח ַסר ּכָ ל ִסּכּוי ְר ִ
ְּב ַת ְר ֶּד ֶמתּ ,ולְ ִד ְב ֵרי ָה ְ

רֹופ ִאים' ֶאל ְּבנֵ י
וְ לִ ְחיֹות ּכְ ָא ָדם ָרגִ ילָּ .פנָ ה ֶא ָחד ִמ ְ'ּבכִ ֵירי ָה ְ
ּוב ִמּלִ ים יָ פֹות וֲ ֲע ִדינֹות ִה ְס ִּביר לָ ֶהם ֶאת
מֹורגֶ ןְ ,
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְ
יטיב
ַמּצָ בֹו ֶׁשל ַהחֹולֶ ה .הּוא ִּב ֵּקׁש ֵמ ֶהם ֶאת ָה ְרׁשּות לְ ֵה ִ
ִעּמֹו ּולְ ַה ֲע ִבירֹו לְ עֹולָ ם ֶׁשּכֻ ּלֹו טֹובֱ ,היֹות ֶׁשּכְ ִפי ַהּנִ ְר ֶאה ֶאת
ַּת ְפ ִקידֹו ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה הּוא ִסּיֵ םַ .אְך ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁש ָראּו
ּבֹו ֶאת ְׁשלִ יחֹו ַהּלָ ָבן ֶׁשל ַה ַּמלְ ָאְך ַה ָּׁשחֹר ֵס ְרבּו ְּב ֶה ְחלֵ ִטּיּות
וְ ָדחּו ֶאת ַהּצָ ָעתֹו ִּב ְׁש ֵּתי יָ ַדיִ ם.
ּתֹוׁש ֵבי
ָ
יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ַּב ֶּס ֶקר ֶׁש ָהיָ ה נֶ ֱע ָרְך ְּבאֹותֹו זְ ַמן ֵּבין
רֹופא זֹוכָ ה לְ רֹב קֹולֹות.
אֹוס ְט ַרלְ יָ ה ָהיְ ָתה ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ָה ֵ
ְ
ַאְך לְ ֹלא ָס ֵפק נָ כֹון לְ ַהּיֹום ֵאין ִמי ֶׁש ְּמ ַפ ְק ֵּפק ְּב ַה ְחלָ ָט ָתם
מֹורגֶ ן.
ַהּנְ בֹונָ ה ֶׁשל ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְ
•
רֹופא ְרׁשּות
ּומּכָ אן ֶׁשּנִ ְּתנָ ה לָ ֵ
'וְ ַרּפֹא יְ ַר ֵּפא'ָ ,א ַמר ַהּכָ תּובִ ,
אֹותם יָ כֹול
לְ ַר ֵּפאַ ,אְך ֹלא לַ ֲהרֹג .לְ ַחּלֵ ק ַחּיִ ים אֹו לִ ְׁשֹלל ָ
אֹותםֵ .אין ִּב ֵידי ִאיׁש ,וַ ֲא ִפּלּו ֹלא ִּב ֵידי ָה ָא ָדם
ַרק ִמי ֶׁשּנָ ַתן ָ
ַעצְ מֹו ,לִ ְקּב ַֹע ֶאת ִסּיּום ַחּיָ יו ֶׁשל ָא ָדם.
ּפּורים ּכָ ֵאּלּו אֹו ֲא ֵח ִרים ַעל
ּפֹה וָ ָׁשם ִמ ְתּגַ ּנְ ִבים לְ ָאזְ נֵ נּו ִס ִ
נֹודע.
פּואי' ,לִ ְפ ָע ִמים זֶ ה ַמּגִ ַיע ֵאלֵ ינּו וְ לִ ְפ ָע ִמים ֹלא ָ
'נֵ ס ְר ִ
ּומ ְׂשּכֶ לֶ ת
יֹוד ַע ֵאיזֹו ַמ ֲע ֶרכֶ ת ֻמ ְרּכֶ ֶבת ֻ
ִאם ָה ָא ָדם ָהיָ ה ֵ
נִ ְבנְ ָתה ַרק ַעל ְמנָ ת לְ ָהגֵ ן ּולְ ַׁש ֵּמר ֶאת ַחּיֵ י ָה ָא ָדם – הּוא
ָהיָ ה ַמ ֲע ִריְך ּכָ ל ֶרגַ ע ְּב ַחּיָ יו.

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסרהשכל
דרך קצרה

ראובן ואלי הם חברים בלב ובנפש ,ואוהבים לצאת
לטיולים ביחד .לאחרונה הם החליטו לצאת לטיול שטח
ברמת הגולן .הם ארזו תרמילים והתכוננו לשלושה ימים
בצפון הרחוק ,כולל שינה בתנאי השטח.
היום הראשון של הטיול היה נחמד ומהנה .הם נחו
ופטפטו ולא התאמצו יותר מדיי.
בבוקר השני הם החליטו שעליהם להתאמץ יותר ,ולא
להסתפק במנוחה וטיול שקט .לכן הם בחרו לערוך
תחרות .זו לא בדיוק 'תחרות ריצה' ,כי תנאי השטח לא
נוחים לריצה מהירה .אולי אפשר לקרוא לזה 'תחרות
הגעה' .זאת אומרת שהם קבעו נקודה ממנה הם יוצאים
ונקודת סיום אליה עליהם להגיע .המטרה היתה להגיע
ראשון לנקודת הסיום.
לא היתה דרך אחת כדי להגיע מנקודת ההתחלה
לנקודת הסיום ,ולכן התחרות היתה מאתגרת במיוחד.
על כל אחד מהם היה להחליט מהו המסלול הנראה
לו טוב יותר כדי שישיג את חברו .כמובן ,הם הצטיידו
במפות ובטלפונים זמינים לעת הצורך.
הם יצאו לדרך יחד ,אך לכל אחד מהם היתה כוונה
אחרת .ראובן החליט בליבו ללכת בקו ישר מנקודת
ההתחלה אל נקודת הסיום ,ללא סיבובים ועיקולים.
'זוהי בוודאי תהיה הדרך הקצרה ביותר ,גם אם תהיה
פחות נוחה' ,חשב לעצמו.
לעומתו ,אלי תכנן את דרכו אחרת" .אין שום טעם
שאתקדם בקו ישר ,כאשר תנאי השטח אינם נוחים ואולי
גם מסוכנים למעבר .עליי לבדוק מהי הדרך הנוחה

והבטוחה להליכה ,ובה אלך .כך אוכל להגיע אל נקודת
הסיום במהירות וללא הפרעה'.
ראובן התקדם במהירות .הוא רץ בין הסלעים ,קפץ
מעל השיחים והגדרות שעמדו בדרכו ,והנה הוא רואה
מול עיניו את נקודת הסיום ,במרחק של חמישים מטרים
בלבד' .זה היה מהר' ,ציין לעצמו ,ודילג בקלילות מעל
גזע עץ ששכב על הקרקע.
אך אז קרה דבר ששינה לו את התוכניות .גזע העץ
שעליו דילג ראובן ,הסתיר מעט את מה שהיה מעברו
השני .היתה שם תהום בגובה עשרה מטרים.
למזלו הרב ,הספיק ראובן לראות ברגע האחרון את
התהום הפעורה מתחתיו ,והוא נאחז בענפי העץ ששכב
על הקרקע .בכוחות כבירים הוא טיפס על ענפי העץ
וחזר אל צידו השני.
ראובן נעמד והביט בהלם קדימה .עוד רגע והוא היה
נופל אל התהום הפעורה מלפניו .כפסע היה בינו ובין
הנפילה המסוכנת.
בעודו עומד שם ומסתכל קדימה ,ראה ראובן את אלי
מגיע מרחוק בדרך מפותלת וצדדית אל נקודת הסיום.
ראובן הסתובב לאחור וחיפש דרך בטוחה יותר למעבר
אל נקודת הסיום .הוא הגיע באיחור של עשר דקות
והפסיד בתחרות ,אך ידע שחייו ניתנו לו במתנה.
•
אמרו חכמים :יש דרך קצרה שהיא ארוכה ,וארוכה שהיא
קצרה .לא תמיד הדרך שנראית מהירה וקצרה ,באמת
תביא אותנו אל מחוז חפצנו במהירות ובקלות .שווה לנו
לחשב את דרכינו בתבונה ולעיתים להעדיף את הדרך
הארוכה ,אך שתביא אותנו בבטחה אל המטרה.
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא
 .1מכת ערוב מופיעה בפרשת בוא.
 .2במכת חושך מתו כל החיות.
פרעה קרא למשה ואהרון בלילה.
 .3בזמן מכת בכורות
את מצרים היתה בתאריך ט"ו בניסן.
 .4יצי
צריך להביא קרבן פסח אישי שלו.
 .5כל אדם
מכת בכורות היתה בחצות הלילה.
.6
בפרשת בוא כתובה מצוות ציצית.
.7
בפרשת בוא כתובה מצוות תפילין.
.8

חידת חדגא:
ִמצאו לפחות  4בעלי חיים בפרשה
חידת פולקע :כתב חידה (קשה!) :שתי הפרשיות בקשורות ,ולא בה,
אבל היא נזכרת בהקשר אחר .מי היא?

meirkids.co.il
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מילים מבולבלות
זהו את המילים והביטויים מתוך "שלישי" של הפרשה

הספר
__________

פה רע לב
__________

קנו מן
__________

היה שם אש
__________

דגלו
__________

מי צרם
__________

תואר
__________

מחונן קם
__________

מצאנך
__________

כף מט
__________

השם
__________

מעיל
__________
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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

יֹוד ַע ַמהּו ַהח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ַּב ָּׁשנָ ה?
ֶּבנִ יִ :מי ֵ
יֹוד ַע! ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי.
יֹונָ ָתןֲ :אנִ י ֵ
ֶּבנִ יֹ :לא נָ כֹון!
טּוח
קֹור ִאים לָ ֶזה רֹאׁש ַה ָּׁשנָ הָ ,אז ָּב ַ
יֹונָ ָתןָּ :כ ָכה לָ ַמ ְדנּו לִ ְפנֵ י רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה! וְ גַ ם ְ
ֶׁש ֶזה ַהח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון.
יסן.
יֹוד ַעת לְ ָמה ַא ָּתה ִמ ְת ַּכּוֵ ןַ .א ָּתה ִמ ְת ַּכּוֵ ן לְ ח ֶֹדׁש נִ ָ
ַט ְליָ הֲ :אנִ י ַ
אֹומר
יסן ֶׁשהּוא "רֹאׁש ֳח ָד ִׁשים"ֶ .זה ֵ
ּתֹורה ָּכתּוב ַעל ח ֶֹדׁש נִ ָ
צֹוד ֶקתַּ .ב ָ
ֶּבנִ יַ :טלְ יָ ה ֶ
ֶׁשהּוא ַהח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון.
יֹונָ ָתןָ :אז לָ ָּמה רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ְּבח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי?
יֹוד ַעת.
ַט ְליָ הֶ :אממֲ ...אנִ י ֹלא ַ
יֹוד ַע...
ֶּבנִ יְּ :ב ֶע ֶצם ּגַ ם ֲאנִ י ֹלא ֵ
יסן הּוא
ּתֹורה ָּכתּוב ֶׁשח ֶֹדׁש נִ ָ
צֹוד ִקיםִ .מ ַּצד ֶא ָחד ַּב ָ
ּמּובן ֻּכּלְ ֶכם ְ
נַ ֲע ָמהָ :אז ַּכ ָ
ַהח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון"ִ .ראׁשֹון הּוא לָ ֶכם לְ ָח ְד ֵׁשי ַה ָּׁשנָ ה"ֲ .א ָבל ִמ ַּצד ֵׁשנִ י ֲאנַ ְחנּו ְרגִ ילִ ים
לְ ַה ְח ִׁשיב ֶאת ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי ַּכח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹון ,וְ גַ ם ְמ ַצּיְ נִ ים ּבֹו ֶאת יֹום רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה.
ֶּב ֱא ֶמת יֶ ְׁשנָ ם ֶה ְס ֵּב ִרים לַ ָּד ָברַ .א ַחד ַה ֶה ְס ֵּב ִרים הּוא ֶׁש ְּב ֱא ֶמת יֵ ׁש ְׁשנֵ י ִמנְ יָ נִ ים ׁשֹונִ ים
יבים ֶאת ח ֶֹדׁש ִּת ְׁש ֵרי לַ ח ֶֹדׁש ָה ִראׁשֹוןִּ .כי ָאז
לַ ָּׁשנָ הִ .מ ְּב ִחינַ ת ַה ֶּט ַבע ֲאנַ ְחנּו ַמ ְח ִׁש ִ
יפת ַהיְ בּול
ּוב ֲא ִס ַ
יעהֶׁ ,ש ַּמ ְמ ִׁשיְך ִּב ְק ִצ ָירה ַ
יׁשה ְּוז ִר ָ
ַמ ְת ִחיל ִסּבּוב ַח ְקלַ ִאי ֶׁשל ֲח ִר ָ
ֵמ ַה ָּׂשדֹות ְּבסֹוף ַה ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה.
יאת ִמ ְצ ַריִ ם,
יסן ֵא ַירע ָּד ָבר ְמאֹד ָחׁשּוב לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,יְ ִצ ַ
ֲא ָבל ִמ ֵּכיוָ ן ֶׁש ְּבח ֶֹדׁש נִ ָ
יטב וְ נַ ְח ִׁשיב אֹותֹו ְּכ ִאּלו ּגַ ם הּוא ְּת ִח ַּּלת
רֹוצה ֶׁשּנִ ְזּכֹור ֶאת ַה ְּז ָמן ַה ֶּזה ֵה ֵ
ּתֹורה ָ
ַה ָ
יהן נְ כֹונֹות.
ּוׁש ֵּת ֶ
ָׁשנָ ה .לָ ֵכן יֵ ׁש לָ נּו לְ ַמ ֲע ֶׂשה ְׁש ֵּתי צּורֹות ֶׁשל ְס ִפ ַירת ֶה ֳח ָד ִׁשיםְ ,

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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