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יעת ַהּיָם
ְק ִר ַ
יהםָ .היִ ינּו
יתם ַּפ ַעם לְ ַד ְמיֵ ן ֶאת וְ ַה ִּמ ְצ ִרים ֵמ ַא ֲח ֵר ֶ
יְ לָ ִדים ,נִ ִּס ֶ
עֹומ ִדים ְּב ַפ ַחד ּכָ זֶ ה?
ְ
ַע ְצ ְמכֶ ם ִעם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִּבּזְ ַמן
ְק ִר ַיעת יַ ם סּוף?
אֹומר לְ מ ֶֹׁשה לְ ַהּטֹות
וְ ָאז – ה' ֵ

שעת
 2סיפור

ָּת ִמיד ֲאנַ ְחנּו ְמ ַס ְּפ ִרים ֶאת ִסּפּור ֶאת יָ דֹו ַעל ַהּיָ םַ .מה יִ ְק ֶרה
מֹות ַח...
ְק ִר ַיעת ַהּיָ ם ,וְ זֹוכְ ִרים ֶׁשּזֶ ה ָהיָ ה ַעכְ ָׁשיו? ַמ ָּמׁש ֵ
נֵ ס ּגָ דֹול ֻ
ּומ ְפלָ אֲ .א ָבל ָׁשוֶ ה מ ֶֹׁשה ַמ ֵּטה ֶאת יָ דֹו ֶאל ַהּיָ ם
יאּות
צ
ִ
מ
ְ
ה
ַ
ת
א
ֶ
ן
יֵ
מ
לְ נַ ּסֹות ּולְ ַד ְ
יֹותר
ּוח ֲחזָ ָקה ְּב ֵ
וְ ָאז לְ ֶפ ַתע ר ַ
ֶׁש ָהיְ ָתה ָאז...
ּובֹוק ַעת ֶאת
ַ
ַמ ְת ִחילָ ה לִ נְ ׁשֹב
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל הֹולְ כִ ים ַּב ִּמ ְד ָּברַ ,הּיָ ם ,לְ ֵעינֵ ינּו ַה ִּמ ְׁש ָּתאֹות...
ּולְ ֶפ ַתע ְמגַ ּלִ ים ֶאת ַה ִּמ ְצ ִרים ִאם נְ ָת ֵאר לְ ַע ְצ ֵמנּו ֶאת ַמה
ִ
יהםָ .מה
ר ְֹוד ִפים ַא ֲח ֵר ֶ
עֹוׂשים? ֶּׁש ָהיָ ה ָׁשם ,נּוכַ ל ַמ ָּמׁש לְ ָה ִבין
ין
א
ֵ
ׁש
ֶ
ים
ּלִ
גַ
מ
ְ
ז
א
ָ
ּבֹור ִחים! ֲא ָבל
ְ
ַעד ּכַ ָּמה ּגָ דֹול וְ ָעצּום ָהיָ ה נֵ ס
ם
יה
ֶ
נֵ
פ
ְ
לִ
מֹוק
ע
ָ
ם
יָ
!
ֹח
ַ
ר
ב
ְ
לִ
ן
א
לְ ָ
ְק ִר ַיעת יָ ם סּוף!
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שעת
סיפור
יכן ַה ָח ְכ ָמה
ֵה ָ
ּומסּור
ִמּגְ דֹולֵ י ַה ְּמלָ כִ ים ֶׁש ֶּב ָע ָבר ָה ָרחֹוק ָהיָ הֶ .מלֶ ְך ָאהּוב ָ
לְ ָׂש ָריו ּונְ ִתינָ יו ָהיָ הְּ ,בנֵ י ַעּמֹו ָא ֲהבּו וְ ֶה ֱע ִריצּו אֹותֹו ַעד
לִ ְמאֹד .לְ ָד ָבר ֶא ָחד ֶׁשֹּלא ִה ִּׂשיג ָׁש ַאף ַה ֶּמלֶ ְך ָ -ח ְׁש ָקה
נַ ְפׁשֹו לְ ַה ִּׂשיג ָחכְ ָמהֵ .מ ָאז ֱהיֹותֹו ַרְך ַּב ָּׁשנִ ים ֻה ַּטל ַעל
ּכְ ֵת ָפיו ַהּצְ ִעירֹות עֹל ַמ ַּׂשא ַה ַּמ ְמלָ כָ הָּ ,ת ִמיד ָטרּוד ָהיָ ה
ְּב ַה ֲע ָמ ַדת ַה ִּמ ְׁש ָטר ַעל ּכַ ּנֹוַּ ,ב ֲח ִק ַיקת ֻח ִּקיםִ ,ענְ יְ נֵ י ִמ ְׁש ָּפט,
ַה ְׁשלָ ַטת ֵס ֶדרְּ ,ד ָאגָ ה לְ ִענְ יָ נִ ים ּכַ לְ ּכָ לִ ּיִ יםִ ,טּפּול ִּב ְב ָעיֹות
ּׁשֹוט ִפים.
ִּב ָּטחֹון וְ כָ ל ְׁש ָאר ִענְ יְ נֵ י ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ַה ְ
ּסּוקיו ַה ְמ ֻר ִּבים ֹלא ִא ְפ ְׁשרּו לֹו ֵמעֹולָ ם לִ ְרּכֹׁש ֶאת ַה ָחכְ ָמה
ִע ָ
ּׁשֹוט ִפים הּוא
יהֶ .את ִענְ יְ נֵ י ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ַה ְ
ֶׁשּכֹה נִ כְ ָסף ֵאלֶ ָ
יֹועצִ ים נִ ְב ָחרֶׁ ,שּכֻ ּלָ ם ָהיּו ֲאנָ ִׁשים
ּיּועם ֶׁשל צֶ וֶ ת ֲ
נִ ֵהל ְּב ִס ָ
ֲחכָ ִמיםִ ,איׁש ִאיׁש ִּב ְתחּומֹוַ ,הּלָ לּו ִסּיְ עּו ַּב ֲעדֹו לְ נַ ֵהל ֶאת
ּגֹורל.
יֹותרּ ,ולְ ִה ָּמנַ ע ִמ ָּט ֻעּיֹות ָהרֹות ָ
ַהּכֹל ַעל ַהּצַ ד ַהּטֹוב ְּב ֵ
ֲא ָבל ּכָ ל זֶ ה ֹלא ִה ְׁש ִקיט ֶאת ַהּצִ ָּמאֹון ֶׁשּלֹו לְ ָחכְ ָמה .הּוא
יפה ַעּזָ ה לְ ַה ְחּכִ ים
יֹותרָ ,היְ ָתה לֹו ְׁש ִא ָ
ָרצָ ה לָ ַד ַעת ַה ְר ֵּבה ֵ

יֹועץ ָק ִׁשיׁש,
וְ לִ לְ מֹדַ ,רק ֶׁשּזְ ַמּנֹו ֹלא ָהיָ ה ִּב ְרׁשּותֹוָ .היָ ה לֹו ֵ
יסה ְמ ִה ָירה וְ זִ ּכָ רֹון
ִאיׁש ָחכָ ם וְ נָ בֹוןְ ,ר ַחב ֳא ָפ ִקיםַּ ,ב ַעל ְּת ִפ ָ
ּיֹועצִ ים ַה ְּבכִ ִירים ַּב ַּמ ְמלָ כָ ה.
נֹומנַ אלִ י .הּוא ָהיָ ה ַא ַחד ַה ֲ
ַפ ִ
ַה ֶּמלֶ ְך ַה ְר ֵּבה לְ ִה ְתיַ ֵעץ ִאּתֹו ,וְ ַד ְעּתֹו ָהיְ ָתה נֶ ְח ֶׁש ֶבת ּכִ ְמ ַעט
צֹותיו ֹלא יְ ֻסּלְ אּו
ָּת ִמיד לַ ִּמּלָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ הַ .ה ֶּמלֶ ְך יָ ַדע ֶׁש ֲע ָ
ְּב ָפז ,וְ ֶה ֱע ִריכֹו ַעל ּכָ ְך.
יֹועץ ָק ִׁשיׁשּ ,כְ ֶׁש ַּב ָּק ָׁשה
ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ָּפנָ ה ַה ֶּמלֶ ְך לְ אֹותֹו ֵ
'ּת ְר ֶאהּ ,כְ ָבר ָׁשנִ ים ֲא ֻרּכֹות ֲאנִ י ְמנַ ֵהל ֶאת ַה ַּמ ְמלָ כָ ה
ְּב ִפיוִ :
ּדֹוחק ֶאת ַהּצִ ָּמאֹון ַהּגָ דֹול ֶׁשּלִ י
ַהּזֹוְּ ,בתֹוְך ּכְ ֵדי ֶׁש ֲאנִ י ֵ
מֹות ִירים לִ י ְּפנַ אי
יׁשת ָחכְ ָמהִ ,ענְ יְ נֵ י ַה ִּׁשלְ טֹון ֵאינָ ם ִ
לִ ְרכִ ַ
יתי רֹוצֶ הֲ .א ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך ַּב ָּק ָׁשה ַא ַחתְּ ,ת ַח ֵּפשֹ לִ י ֶאת
ֶׁש ָהיִ ִ
אֹותּה עֹוד
ָ
ַּת ְמצִ ית ַה ָחכְ ָמהּ ,כְ ֶׁש ְּת ִׂשיגֶ ּנָ ה ְּת ַת ְמצֵ ת לִ י
יֹותר ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר.
ּצּורה ַה ְּקצָ ָרה ְּב ֵ
אֹותּה ְּב ָפנַ י ַּב ָ
יֹותר ,וְ ַתּגִ יׁש ָ
ֵ
לְ צ ֶֹרְך ּכָ ְך צֵ א לְ ֻח ְפ ָׁשה ְּב ַת ְׁשלּום ָמלֵ אַ ,קח לְ ָך ֶאת ּכָ ל ַהּזְ ַמן
תּוח
ּומ ֻּק ַּפת ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ְּת ַק ֵּבל ַּת ְקצִ יב ָּפ ַ
ַהּנִ ְד ָרׁש לְ ֵׁשם ּכָ ְךִ ,
לְ הֹוצָ אֹותַ ,אל ַּת ֲחסְֹך ָּד ָבר ,וְ ַת ְחזֹר לְ כָ אן ְּב ֶה ְק ֵּדם'.
ַה ָּק ִׁשיׁש ָקד ִק ָּדה ֲע ֻמ ָּקה ,וְ ָא ַמר:
'הֹוד ַמ ֲעלָ ְתָךֵ ,אינִ י זָ קּוק ַאף ֹלא לְ ָׁש ָעה ַא ַחת'.
הֹורה לֹו לְ ַה ְמ ִׁשיְך.
ַה ֶּמלֶ ְך ֵה ִרים ּגַ ָּבה ,וְ ָ
'ּת ְר ֶׁשה לִ י ַרק ִמּלָ ה ַא ַחת ,הֹוד ַמ ֲעלָ ְתָך!'
 ַ ָ'ה ְרׁשּות נְ תּונָ ה!' 'ּגֶ זֶ ר!' 'ּגֶ זֶ ר?! ֵאיְך זֶ ה ְּב ִדּיּוק ָקׁשּור לְ ַמה ֶּׁש ִּד ַּב ְרנּו?'> > >
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 ַ'ה ִאם ָר ָאה ֲאדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְך ִמּיָ ָמיו ְש ֵֹדה ּגֶ זֶ ר ְּבעֹונָ תֹו?'יתיָ ,א ַמר ַה ֶּמלֶ ְךַ ,מּכִ יר ֲאנִ י אֹותֹו ַרק ּכְ ֵׁשם
 'ֹלאֹ ,לא ָר ִא ִֶׁשהּוא עֹולֶ ה ַעל ֻׁשלְ ָחנִ י ַמ ְר ִהיב ַעיִ ן ְּבצִ ְבעֹו ,וְ טֹוב ְּב ַט ֲעמֹו'.
'אם ִּת ְסלַ ח לִ י ֲאדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְךֲ ,א ַב ֵּקׁש ֶׁש ְּתצַ ּוֶ ה לְ ָהכִ ין ֶאת
 ִכּותית ,נֵ צֵ א ֶאל ַה ָּׂש ֶדה וְ ָת ִבין ַהּכֹל'.
ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה ַה ַּמלְ ִ
ּיֹועץ
כּותית הּוכְ נָ הַ ,ה ֶּמלֶ ְך וְ ַה ֵ
ַה ְּפ ֻק ָּדה נִ ְּתנָ הַ ,ה ֶּמ ְרּכָ ָבה ַה ַּמלְ ִ
הֹורה לָ ֶעגְ לֹון לָ צֵ את ֶאל ִמחּוץ לָ ִעיר
ּיֹועץ ָ
ימהַ ,ה ֵ
נִ כְ נְ סּו ְּפנִ ָ
לְ ִׁש ְט ֵחי ַה ִּמ ְר ֶעה וְ לִ ְׂשדֹות ַהּגִ ּדּול.
לְ ַא ַחר ּכְ ָׁש ָעה ַקּלָ ה ֶׁשל נְ ִס ָיעה ָּב ֲאוִ יר ַהּצַ ח ,יָ צְ אּו
ֵמ ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה וְ ֵה ֵחּלּו ְמ ַטּיְ לִ ים ָּב ֲאוִ יר ַהּצַ ח.
לֹומר ְּב ַב ָּק ָׁשה ָמה יֵ ׁש ּכָ אן
ַ
'אדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְךּ ,תּוכַ ל
 ֲַּב ָּׂש ֶדה ֶׁשּלְ יָ ֵדנּו?
ּלֹוע ִסים
ּסּוסים ֶׁש ֲ
ַה ֶּמלֶ ְך ֶׁש ָר ָאה לְ ָפנָ יו ָש ֶֹדה יָ רֹק ,וְ צָ ָפה ַּב ִ
רֹואה.
ְּב ֵת ָאבֹון ֵמ ָה ֵע ֶׂשב ַהּיָ רֹק ֶׁשּבֹוֵּ ,ת ֵאר ֶאת ַמה ֶּׁשהּוא ֶ
ּיֹועץָ ,א ַחז ִּבצְ רֹור ָעלִ ים יְ ֻר ִּקיםָ ,מ ַׁשְך ְּב ָחזְ ָקה,
ּכֹופף ַה ֵ
ִה ְת ֵ
ּוב ֵׁשל.
ּומן ָה ֲא ָד ָמה ָעּלָ ה ּגֶ זֶ ר ּכָ תֹם ָ
ִ
'זֶ ה ֹלא ְס ָתם יָ ָרקֲ ,אדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְך ,זֶ ה ּגֶ זֶ ר'.
ַה ֶּמלֶ ְך ֲע ַדיִ ן ֹלא ֵה ִבין ֶאת ֵּפ ֶׁשר ַה ִח ָידה .הּוא ִה ִּב ַיע ֶאת
יהתֹו ְּבקֹול.
ְּת ִמ ָ
'אדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְךִ ,ה ְתּבֹונַ נְ ִּתי ּכְ ָבר ִמּזְ ַמן
ּיֹועץ ִה ְס ִּבירֲ :
ַה ֵ
מֹוה ּכַ ּגֶ זֶ ר ַהּזֶ הֻ ,מּנַ ַחת
וְ ִהּגַ ְע ִּתי לַ ַּמ ְס ָקנָ הּ ,כִ י ַה ָחכְ ָמה ּכָ ָ
ִהיא לְ ָפנֵ ינּוַ ,מ ָּמׁש ִמ ַּת ַחת לְ ַרגְ לֵ נּו ,וְ ֵאין ָאנּו ַמ ְב ִחינִ ים ָּבּה.
ּלֹועס
מֹוהם ּכְ אֹותֹו סּוס ַה ֵ
ּגַ ם ֵאּלּו ֶׁשּכְ ָבר ּכֵ ן ָש ִֹמים לֵ בּ ,כְ ֶ

טּוח הּוא
וְ אֹוכֵ ל ְּבכָ ל ֶּפה ֶאת ֶה ָעלִ ים ַה ִחיצֹונִ ּיִ ים ְּבא ֶֹׁשרָּ ,ב ַ
ּכִ י ְּבכָ ְך ִמּצָ ה ֶאת ּכָ ל ַה ֲהנָ ָאה ָה ֶא ְפ ָׁש ִרית ֵמ ַה ְּפ ִרי.
ּיֹוד ִעים לֶ ֱאחֹז ֶּב ָעלִ ים ַה ִחיצֹונִ ּיִ ים ,לִ ְמׁשְֹך
מּוע ִטים ֵהם ַה ְ
ָ
ימה ,לְ ַה ֲע ִמיק וְ לָ ַד ַעת ֶׁש ְּב ַה ֲע ָמ ָק ָתם יַ ּגִ יעּו ֶאל
וְ לִ נְ ּבֹר ְּפנִ ָ
ַה ְּפ ִרי ַעצְ מֹו.
יתי ּכִ י ַר ִּבים ֵהם ַה ֲחכָ ִמים
ּכָ ְך ּגַ ם ַה ָחכְ ָמהִ .ה ְתּבֹונַ נְ ִּתי וְ ָר ִא ִ
יהם ַאף ֵהם
נֹות ֶ
ּומ ְס ָק ֵ
יהםַ ,מ ָּב ָטם הּוא ַמ ָּבט ִׁש ְט ִחיַ ,
ְּב ֵעינֵ ֶ
טּוחים ּכִ י ִמּצּו ֶאת
ּוב ִ
ִׁש ְט ִחּיֹות ְּורדּודֹותַ ,אְך ְסמּוכִ ים ֵהם ְ
ּנֹושֹא וְ ִה ִּקיפּוהּוְּ ,וראּויִ ים ֵהם לְ ִה ָּק ֵרא ֲחכָ ִמים .אּולָ ם
ַה ֵ
ּיֹוד ִעים ֶאת ַהּסֹוד ּכִ י ֵמ ֵע ֶבר לְ ַמ ָּבט ַה ִּׁש ְט ִחי ֶׁשל
מּוע ִטים ַה ְ
ָ
ּכָ ל ָּד ָבר יֵ ׁש ע ֶֹמקְּ ,ב ַמ ֲא ָמץ ֹלא ּגָ דֹולִ ,מּתֹוְך יְ ִד ָיעה זֹו ֶא ְפ ָׁשר
לַ ְחּתֹר ּולְ ַהּגִ ַיע ֶאל לֵ ב לִ ָּבּה ֶׁשל ַה ָחכְ ָמהֶ ,אל ָה ֱא ֶמת.
• • •
ִּבלְ ִחיצַ ת ּכַ ְפּתֹור ֵאין ַמ ִּׂשיגִ ים ָחכְ ָמהּ .גַ ם ִאם יִ זְ ַּד ֵּמן לְ ָפנֶ יָך
ָחכָ ם אֹו ֵּס ֶפר ַה ֵּמכִ יל ֶאת ַּת ְמצִ ית ַה ָחכְ ָמהֹ ,לא ַּת ִּׂשיג
אֹותּה לְ ֹלא ָע ָמל ,לְ ֹלא ִה ְתּבֹונְ נּות וְ ַה ֲע ָמ ָקה .לִ ְפ ָע ִמים
ָ
עֹומ ֶדת לְ ָפנֶ יָךֲ ,א ָבל ִּב ְׁש ִביל לְ ַה ִּׂשיגָ ּה
ַה ָחכְ ָמה זְ ִמינָ ה וְ ֶ
צָ ִריְך ַרק ֶאת ַה ְׁש ָק ָע ָתָךֵ .אין ֶּד ֶרְך ַקּלָ ה לְ ַה ָּׂשגַ ת ַה ָחכְ ָמה,
ּגַ ם ָא ָדם ֶׁשֹּלא ָח ֵסר לֹו ׁשּום ֶא ְמצָ ִעים לְ ַה ִּׂשיג ּכָ ל ַמה
ֶּׁשּיִ ְרצֶ ה – לְ ַה ָּׂשגַ ת ַה ָחכְ ָמה יִ צְ ָט ֵרְך ָע ָמל וִ יגִ ָיעה.
ּתֹורת יִ ְש ָֹר ֵאל ְּב ִׁש ְט ִחּיּותֹ ,לא יִ ְר ֶאה ְּבאֹור
ַהּנִ ּגָ ׁש לִ לְ מֹד ֶאת ַ
סֹופית.
ַה ָחכְ ָמהַ ,עד ֶׁשּיַ ֲעמֹל ָּבּה וְ יִ ְר ֶאה לְ ָפנָ יו ָחכְ ָמה ֵאינְ ִ
ֲ'הפְֹך ָּבּה וַ ֲהפְֹך ָּבּה ְּדכֻ ּלֵ ּה ָּבּה'.

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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חג ומועד

חרובים לט"ו בשבט

"ילדים ,השבוע יחול ט"ו בשבט!" ,הכריז המורה
בתחילת השיעור.
אברי שמח שט"ו בשבט מגיע .כמו כל הילדים ,הוא אהב
לצאת לנטיעות ,אבל עוד יותר מהנטיעות אהב אברי
את "סדר ט"ו בשבט" ,אותו ערך סבו בביתו מדי שנה.
ואכן ,הגיע ליל ט"ו בשבט ,ואברי ומשפחתו נסעו לביתם
של סבא וסבתא במושב .השולחן הארוך היה ערוך בטוב
טעם ,וקערות רבות מלאות במיני פירות עטרו אותו.
ריחותיהם של הפירות השונים יצרו אווירה מיוחדת וכל
המשפחה ישבה אל השולחן.
"השנה אני רוצה לספר לכם דבר מיוחד" ,פתח סבא
בדבריו .כל המשפחה היטתה אוזן קשבת" .זה היה לפני
כשישים שנה .באותה העת היינו עדיין במרוקו ,מקום
הולדתנו .משפחתנו היתה דלת אמצעים וחיינו בדוחק,
אך לא התלוננו.
והנה ,יום אחד אני רואה את אבי יושב בפנים עצובות על
הכיסא שבסלון הבית' .מה קרה ,אבא?' ,שאלתי אותו.
'לא ,שום דבר' ,הוא ענה אך ידעתי שהוא מנסה להסתיר
ממני את צערו.
'אבא ,אני רואה שאתה עצוב .אולי תספר לי?' ,ביקשתי.
'בני ,אתה יודע בוודאי שהיום בערב יחול ט"ו בשבט.
בכל שנה אנחנו זוכים לאכול פרי מפירותיה של ארץ
ישראל' ,פתח אבי בדבריו .בכל שנה אבי השתדל מאוד
להשיג פרי כלשהו מארץ ישראל הרחוקה .לפעמים היו
אלה אפילו מספר שקדים יבשים .העיקר שיהיה משהו

מארץ הקודש' .השנה לא הצלחתי להשיג פרי מארצנו
הקדושה' ,אמר אבי ,והרגשתי את הצער שבקולו.
'מה ,לא מצאת מי שיביא לנו פרי?' ,שאלתי.
'בני ,אתה יודע שמצבנו הכלכלי אינו בכי טוב .הצלחתי
למצוא סוחר מארץ ישראל שבידו שני חרובים מהארץ.
אך לא היה בידי את הסכום שהוא דרש' ,אמר אבי
בצער ,ואני הצטערתי מאוד לראותו בכך ,אך לא היה
בידי לעזור".
סבא הפסיק את ספורו והסתכל עלינו" .בניי ונכדיי
האהובים .ראו כמה צער הצטער אבי על כך שלא עלה
בידו להשיג פרי מארץ הקודש! ועכשיו ,ראו איך זיכנו
ה' לשבת כאן בארץ הקודש ,לאכול מפריה ולשבוע
מטובה! ברוך ה' ברוך ה'!" .ההתרגשות ניכרה בקולו של
סבא ,והשמחה מילאה את לב כל בני המשפחה.
"רגע ,סבא ,ומה היה בסוף הסיפור?" ,שאלה פתאום
רינה ,אחותו של אברי.
סבא חייך והמשיך לספר" :החלטתי שאני חייב להביא
את החרובים האלה לאבי .יצאתי מהבית ,מצאתי את
הסוחר ההוא והצעתי לו' :תן לי את החרובים ,ואני
אעבוד אצלך במשך כל שהותך כאן במרוקו!'
הסוחר נדהם מהצעתי ,חשב מעט ואמר' :אהבת הארץ
שלך נוגעת לליבי .קח ,קח את החרובים וחזור לשלום
אל אביך .אינך צריך לשלם לי מאומה'.
בהתרגשות רבה נטלתי את החרובים ובקפיצות עליזות
שבתי אל אבי ,כשבידי מתנה נפלאה מארץ ישראל".
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא
אש האיר ביום ועמוד הענן בלילה.

 .1עמוד ה
 .2קריעת ים סוף היתה בלילה.

רעה בעצמו רדף אחרי בני ישראל.

 .3פ

זמן קריעת הים היתה רוח צפונית.

 .4הרוח שנשבה ב
אהרון נטה את ידו ואז נבקע הים.
.5
את השירה לאחר שהמצרים טבעו.
 .6בני ישראל אמרו
לקחה תוף בידה ושרה עם הנשים.
 .7מרים

חידת חדגא:
ִמצאו את המספרים הבאים בפרשת 'בשלח'40 ,70 ,12 ,600 :
חידת פולקע:
כתב חידה :בפרשה ,פורים מגיע אחרי פסח .מה הכוונה?

meirkids.co.il
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מבוך
האם תצליחו לעבור מצד אחד של המבוך אל הצד השני?

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

יכים לְ ִה ְתלֹונֵ ן
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ֹלא ֵמ ִבין ,לָ ָּמה ָּכל ַּפ ַעם ֵמ ָח ָדׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיּו ְצ ִר ִ
ּומיִ םֲ .ה ֵרי ָּברּור ֶׁשה'
ֶׁש ֵאין לָ ֶהם א ֶֹכל אֹו ַמיִ ם ,וְ ָאז ה' נָ ַתן לָ ֶהם ָמןְׂ ,שלָ ו ַ
אֹותם ָּב ָר ָעבָ ,אז לָ ָּמה הּוא ֹלא נָ ַתן
ִּת ְכנֵ ן לָ ֵתת לָ ֶהם א ֶֹכל וְ ֹלא לְ ָה ִמית ָ
לָ ֶהם ְּבלִ י ֶׁש ֵהם יִ ְצ ָט ְרכּו לְ ַב ֵּקׁש?
ַט ְליָ ה :נָ כֹון ,וְ ָאז ֵהם ּגַ ם ֹלא ָהיּו נֶ ֱענָ ִׁשים ַעל ַה ְּתלּונֹות ֶׁשּלָ ֶהם!
יאת
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ֶזה ַמ ְז ִּכיר לִ י ַמ ֶּׁשהּו ִמ ְּב ִר ַ
ֶ
נַ ֲע ָמה :זֹו ְׁש ֵאלָ ה ְמ ַענְ יֶ נֶ תֲ .אנִ י
אׁשית.
ָהעֹולָ םִ ,מ ֵּׁש ֶׁשת יְ ֵמי ְּב ֵר ִ
יֹונָ ָתןַ :מה ,לְ ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ֹלא ָהיָ ה ַמה ּלֶ ֱאכֹול?
נַ ֲע ָמהֹ :לא ְּב ִדּיּוקֲ .ח ָכ ֵמינּו ָא ְמרּו ֶׁשּלַ ְמרֹות ֶׁש ַה ְּצ ָמ ִחים נִ ְב ְראּו ְּביֹום
זֹוכ ִרים לָ ָּמה?
יׁשיְּ ,ב ָכל זֹאת ֵהם ֹלא ַמ ָּמׁש ָצ ְמחּו ָאזְ .
ַה ְּׁשלִ ִ
ֶּבנִ י :נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁש ֶּזה ָקׁשּור לַ ּגֶ ֶׁשם ...אּולַ י ָּפׁשּוט ֹלא יָ ַרד ּגֶ ֶׁשם!
נַ ֲע ָמהַ :א ָּתה ַּב ִּכּוּוןֲ .ח ַז"ל ָא ְמרּו ֶׁש ַה ְּצ ָמ ִחים ִה ְמ ִּתינּו ַעד ֶׁשּיָ בֹוא ָה ָא ָדם
יח ֶאת ַהּכֹל.
וְ יָ ִבין ֶׁש ָּצ ִריְך ֶאת ַהּגֶ ֶׁשם ,יִ ְת ַּפּלֵ ל ָעלָ יו וְ ָאז ַהּגֶ ֶׁשם יָ בֹוא וְ יַ ְצ ִמ ַ
ַט ְליָ הֲ :א ָבל לָ ָּמה? לָ ָּמה ה' ֹלא ֵה ִביא ֶאת ַהּגֶ ֶׁשם ְּבלִ י ֶׁש ָה ָא ָדם יְ ַב ֵּקׁש?
אֹותּה ַה ְּׁש ֵאלָ ה ֶׁש ָּׁש ַאלְ נּו ִמּק ֶֹדם!
ֶּבנִ י :זֹו ְּב ִדּיּוק ָ
רֹוצה ֶׁש ָה ָא ָדם יִ ְת ַּפּלֵ ל ֵאלָ יוָּ .כ ָכה יִ ְהיֶ ה לָ ָא ָדם ֶק ֶׁשר ִעם
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון! ה' ֶ
ּבֹורא ָהעֹולָ ם! לָ ֵכן ה' נִ ְמנָ ע לִ ְפ ָע ִמים ִמּלָ ֵתת לָ ָא ָדם ֶאת ַמה ֶּׁשהּוא ָצ ִריְך,
ֵ
ׁשֹומ ַע לְ ַב ָּק ָׁשתֹו
ֵ
וְ ָאז ָה ָא ָדם ַמ ְב ִחין ְּב ָכְך ֶׁש ָעלָ יו לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּולְ ַב ֵּקׁש ֵמה' ,ה'
נֹוצר ֶק ֶׁשר ֵּבין ָה ָא ָדם לְ ה'!
ּומיִ ם – וְ ָכ ָכה ָ
נֹותן לֹו א ֶֹכל ַ
וְ ֵ
ֶּבנִ יַ :ע ְכ ָׁשיו ֲאנִ י ֵמ ִבין! ה' ָר ָצה ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יִ ְת ַּפּלְ לּו ֵאלָ יו ,וְ לָ ֵכן הּוא ִח ָּכה
ּומיִ םַ ,עד ֶׁש ֵהם ִּב ְּקׁשּו ִמ ֶּמּנּו!
וְ ֹלא נָ ַתן לָ ֶהם א ֶֹכל ַ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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