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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת משפטים תשע"ט

ּכַ ָּמה ִמ ְׁש ָּפ ִטים!
ְּב ָפ ָר ַׁשת ִמ ְׁש ָּפ ִטים ּכְ תּובֹות
ִמ ְצוֹות ַרּבֹות ְמאֹדִּ .ב ְמיֻ ָחד
עֹוס ֶקת ַה ָּפ ָר ָׁשה ְּב ִמ ְצוֹות ֶׁש ֵּבין
ֶ
ּוב ִדינֵ י ָממֹונֹות.
ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו ְ
אֹומ ֶרת לָ נּו
ֶ
ּתֹורה ַמ ָּמׁש
ַה ָ
ּכֵ ַיצד לְ ִה ְתנַ ֵהג ְּבכָ ל יֹום וָ יֹום,
ּוׁשכֵ נֵ ינּו.
ּובין ֲח ֵב ֵרינּו ְ
ֵּבינֵ ינּו ֵ

ַה ִּס ָּבה ִהיאֶׁ ,שה' ר ֶֹוצה
ֶׁש ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ נּו יִ ְהיּו ַחּיִ ים
ּומּוס ִרּיִ ים .ה' ר ֶֹוצה
ָ
טֹובים
ִ
ֶׁש ַה ָּבנִ ים ֶׁשּלֹוַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל,
טֹובה ּגַ ם ֵּבינָ ם
צּורה ָ
יִ ְתנָ ֲהגּו ְּב ָ
יהם .לָ כֵ ן הּוא ִצּוָ ה
לְ ֵבין ַח ְב ֵר ֶ
ּתֹורה ּכֵ ַיצד לְ ִה ְתנַ ֵהג.
אֹותנּו ַּב ָ
ָ

ֲא ָבל לָ ָּמה? ַמה ִאכְ ַּפת לַ ה'
ּתֹורה,
ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו ר ִֹוצים? ַעל יְ ֵדי ִקּיּום ִמ ְצוֹות ַה ָ
טֹובים וְ נִ ְתנָ ֵהג
ּדּוע הּוא נָ ַתן לָ נּו ַה ְר ֵּבה נִ ְהיֶ ה ֲאנָ ִׁשים ִ
ַמ ַ
ִמ ְצוֹות ֶׁש ְּקׁשּורֹות לְ כָ ל יֹום ְּבא ֶֹפן ָראּוי ,וְ כָ ך ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו
ּולְ כָ ל זְ ַמן ּכִ ְמ ַעט?
יֹותר.
יִ ְהיֶ ה ְּב ַמ ָּצב טֹוב ֵ
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1

שעת
סיפור
סֹוף ָחמּוץ
לִ ְפנֵ י ִמ ְס ַּפר ָׁשנִ ים ַּב ֲח ִפירֹות ַא ְרכִ יאֹולֹוגִ ּיֹות ֶׁשּנֶ ֶע ְרכּו ֵאי ָׁשם
ִּבצְ פֹון ִא ַּטלְ יָ הְּ ,ב ַמ ְר ֵּתף ָקדּום ֶׁש ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ּכְ מֹו ַא ְרמֹון ֲאצּולָ ה
יָ ָׁשןְּ ,ב ַא ַחת ַה ִּפּנֹות ַה ֲחׁשּוכֹות נִ ְמצְ ָאה ָח ִבית ֵעץ ְק ַטּנַ ת ְמ ַמ ִּדים.
רּוט ָאהָ ,ס ְברּו ָה ַא ְרכִ יאֹולֹוגִ ים וְ ֹלא יִ ֲחסּו לָ ּה ֲח ִׁשיבּותַ .רק
עֹוד ּגְ ָ
יביו ָהיָ ה ּגַ ם יֵ ינָ ןִ ,ה ְתּבֹונֵ ן וְ גִ ּלָ ה ִענְ יָ ן.
ֶא ָחד ֵמ ֶהםֶׁ ,ש ֵּבין ְׁש ָאר ַּת ְח ִּב ָ
יבה ֶׁשּלָ ּה ,סּוג ָה ֵעץ ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו
צּורת ַה ְּׁשכִ ָ
ּקּומּה ֶׁשל ֶה ָח ִביתַ ,
ִמ ָ
ָהיְ ָתה ֲעשֹּויָ הּ ,גָ ְר ָמה לֹו לַ ֲחׁשֹב ֶׁשּיֵ ׁש ָּבּה ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ָּׁשוֶ ה ְּב ִד ָיקה.

נֹוׁשן ִמ ְּבצִ יר ָה ֲענָ ִבים ַה ְמ ֻׁש ָּבח ֶׁשל
ּכִ י ַהּיַ יִ ן ֶׁש ֶּב ָח ִבית ִהּנֹו יַ יִ ן יָ ָׁשן ָ
ְׁשנַ ת .815
הּוא ָק ַפץ ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּותָ ,היָ ה לֹו ָּברּור ֶׁש ֶע ְרּכָ ּה ֶׁשל ֶה ָח ִבית ַהּזֹו,
ֶׁשּלְ ֹלא ָס ֵפק ִהּנָ ּה ָח ִבית ַהּיַ יִ ן ָה ַע ִּת ָיקה ָּבעֹולָ ם ,וְ כַ ּנִ ְר ֶאהּ ,גַ ם
יֹותר ,נֶ ֱא ָמד ִּב ְמאֹות ִמּלְ יֹונֵ י ּדֹולָ ִרים,
ְמכִ ילָ ה ֶאת ַהּיַ יִ ן ַה ְמ ֻׁש ָּבח ְּב ֵ
יח ֶאת ֶה ָח ִבית ִּבזְ ִהירּות וְ יָ ַדע ּכִ י ַה ִּמ ְמצָ א ַהּזֶ ה ָע ִתיד
הּוא ִהּנִ ַ
עֹורר ֵה ִדים ָּבעֹולָ ם.
לְ ֵ
ּומאֹות ֲאנָ ִׁשים ַּב ֲעלֵ י ִענְ יָ ן
מּועה ָּפ ְר ָסה לָ ּה ּכְ נָ ַפיִ םֵ ,
וְ ָאכֵ ןַ ,ה ְּׁש ָ
ּוביַ יִ ן ִה ִּביעּו ִה ְת ַענְ יְ נּות ַּב ִּמ ְמצָ אֵ ,הם ִּב ְּקׁשּו לִ ְבחֹן
ְּב ַא ְרכִ יאֹולֹוגְ יָ ה ְ
אֹותּה ִּב ְב ִדיקֹות
יבּה וְ לִ ְבּדֹק ָ
ֶאת ֶה ָח ִבית ִמ ָּקרֹוב ,לַ ֲעמֹד ַעל ִט ָ
ַמ ְע ָּב ָדה לְ גַ ּלֹות ּכִ י ָאכֵ ן ְמ ֻד ָּבר ֶּב ָח ִבית ַע ִּת ַיקת ָׁשנִ ים וְ ֹלא
ׁשּותּה ָהיָ ה ַה ִּמ ְמצָ א ַהּיָ ָקר
ְּבזִ ּיּוףַ .ה ֶח ְב ָרה ָה ַא ְרכִ יאֹולֹוגִ ית ֶׁש ִּב ְר ָ
יטב ָה ֶא ְמצָ ִעים
ַהּזֶ הָ ,ע ְרכָ ה ֶאת ּכָ ל ַה ְּב ִדיקֹות ַה ְּדרּוׁשֹות ְּב ֵמ ַ
ּומ ְמ ִחים ַּב ֲעלֵ י ֵׁשם הֹוצִ יאּו ַחּוַ ת ַּד ַעת ּכִ י ָאכֵ ן ְמ ֻד ָּבר
ׁשּותםֻ ,
ֶׁש ִּב ְר ָ
ֶּב ָח ִבית ַהּיַ יִ ן ָה ַע ִּת ָיקה ָּבעֹולָ ם.
טֹורית,
יס ִ
לְ אֹור ַה ִה ְת ַענְ יְ נּות ַהּכְ לַ ל עֹולָ ִמית ֶּב ָח ִבית ַהּיַ יִ ן ַה ִה ְ
ׁשּותּהּ ,גַ ם ֹלא
יטה ַה ֶח ְב ָרה ֹלא לְ ַה ֲחזִ יק ֶאת ֶה ָח ִבית ִּב ְר ָ
ֶה ְחלִ ָ
לְ ַא ְח ְסנָ ּה ְּבמּוזֵ יאֹון ּכָ לְ ֶׁשהּואֶ ,אּלָ א לְ ַה ֲע ִמ ָידּה לִ ְרׁשּות ַהּצִ ּבּור
ִּב ְמכִ ָירה ֻּפ ְמ ִּבית.

אֹותּה
הּוא לָ ַקח ֶאת ֶה ָח ִבית לַ ּיָ דִ ,ט ֵּפל ַּבה ִּבזְ ִהירּות וְ נִ ָּקה ָ
יהָ .ה ַא ְד ֶרנָ לִ ין ְּב ָדמֹו זָ ַרם ְּב ֶקצֶ ב
ִמ ִּׁשכְ בֹות ָה ָא ָבק ֶׁש ִהצְ ַט ְּברּו ָעלֶ ָ
יאים ֲח ָד ִׁשים,
צֹובר ִׂש ִ
מּואץ ,הּוא ָחׁש ּכִ י ַסף ַה ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ֶׁשּלֹו ֵ
ָ
ְּב ִה ְת ַח ֵּׁשב ָּב ֻע ְב ָּדה ֶׁש ַה ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁש ָּבה ִּב ֵּקר ֵאי ִמי ַּב ַּמ ְר ֵּתף
טֹובה
ָהיְ ָתה לִ ְפנֵ י ְּת ַׁשע ֵמאֹות וַ ֲח ִמ ִּׁשים ָׁשנָ הָ ,היְ ָתה לֹו ִס ָּבה ָ
לַ ֲחׁשֹב ּכִ י ִּב ְרגָ ִעים ֵאּלּו ַמ ָּמׁש הּוא ַמ ֲחזִ יק ְּביָ ָדיו ֶאת ָח ִבית ַהּיַ יִ ן
יֹותר ָּבעֹולָ ם.
ָה ַע ִּת ָיקה ְּב ֵ

ּוס ָתם ַא ְס ָפנִ ים ַּב ֲעלֵ י הֹון,
חֹוב ֵבי ַע ִּתיקֹות ,יֵ ינָ נִ יםְ ,
ְ
ַאלְ ֵפי
ּיּומּה ֶׁשל ַה ְּמכִ ָירהֵ ,הם ִּב ְּקׁשּו לְ ַא ֵּׁשר ֶאת
הֹוד ָעה ַעל ִק ָ
ִק ְּבלּו ָ
יסה ֶׁש ֲעלֹותֹו ַאלְ ֵפי
יׁשת ּכַ ְר ִטיס ּכְ נִ ָ
פּותם ַעל יְ ֵדי ְרכִ ַ
ִה ְׁש ַּת ְּת ָ
פּותם ֶׁשל ַס ְק ָרנִ ים
ּדֹולָ ִרים ,זֹאת ְּב ַמ ָּט ָרה לִ ְמנ ַֹע ִה ְׁש ַּת ְּת ָ
חּודית.
מּורה לִ ְהיֹות יֻ ְק ָר ִתית וְ יִ ִ
יהם ַּב ְּמכִ ָירה ֶׁש ֲא ָ
לְ ִמינֵ ֶ

יחה לְ ַה ְפ ִּת ַיע אֹותֹו
אֹותּה ּגִ ּלָ ה ַעל ּגַ ֵּבי ֶה ָח ִבית ִהצְ לִ ָ
יטה ֶׁש ָ
ַה ֲח ִר ָ
נּותית ֶׁשּנָ ְׂש ָאה ֶאת ַה ַּת ֲא ִריְך ּ 995ת ַֹאר
יטה ֳא ָּמ ִ
יֹותרַּ .ב ֲח ִר ָ
עֹוד ֵ

יחה
ֵמאֹות ִהּגִ יעּו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ְּמכִ ָירה ַה ֻּפ ְמ ִּביתְ ,מ ִחיר ַה ְּפ ִת ָ
בֹוּה ֶׁש ָע ַמד ַעל ֹלא ָּפחֹות ֵמִ 50-מילְ יֹון ּדֹולָ ר ֹלא ָעצַ ר ַּב ֲע ָדם,
ַהּגָ ַ
> > >
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ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ָהיּו ַּב ֲעלֵ י הֹון ֶׁשּגִ ּלּו ִענְ יָ ן ֶּב ָח ִבית ַה ְמיֻ ֶח ֶדתּ ,כָ ל
ֶא ָחד ֵמ ֶהם מּוכָ ן ָהיָ ה לְ ַה ְׁש ִק ַיע הֹון ָע ֵתק ,וְ לּו ַרק ּכְ ֵדי ֶׁש ָח ִבית
ַהּיַ יִ ן ָה ַע ִּת ָיקה וְ ַה ְמ ֻׁש ַּב ַחת ָּבעֹולָ ם ִּת ְהיֶ ה ִּב ְרׁשּותֹו.
ַה ְּמכִ ָירה נִ ְפ ְּת ָחה ְּב ַהּצָ גַ ת ֶה ָח ִבית ִּב ְפנֵ י ַהּנֹוכְ ִחיםַ ,על ַה ִּקיר
ֻה ְק ְרנּו ְּתמּונֹות ֵמ ֲא ַתר ַה ֲח ִפירֹותֻ ,ה ְׁש ְמעּו ַחּוֹות ַה ַּד ַעת ֶׁשל
יטב ַה ֻּמ ְמ ִחים ַּב ְּתחּום ,וְ ַהּנֹוכְ ִחים ֵה ֵחּלּו ִמ ְת ָח ִרים ְּב ַהּצָ עֹות
ֵמ ַ
ְמ ִחיר.
ַה ְמ ִח ִירים ָעלּו ְּב ֶקצֶ ב ְמ ַס ְח ֵררָּ ,בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה נָ ְׁשרּו רֹב
מֹוד ִדיםְּ .בכָ ל זֹאתּ ,גַ ם לְ ִׁשּגָ עֹון יֵ ׁש ּגְ בּולֹותּ .כְ ֶׁשּצַ ג ַה ְּמכִ ָירה
ַה ִּמ ְת ְ
מֹוד ִדים
נֹותרּו ַרק ְׁשנֵ י ִמ ְת ְ
הֹורה ַעל ְ 250,000,000
יטלִ י ָ
ַה ִּדיגִ ָ
יׁשיִ ,מי יִ זְ ּכֶ ה
יהם ְּב ַמ ֲא ָבק ּכָ בֹוד ִא ִ
ֲע ִת ֵירי הֹוןֶׁ ,ש ִה ְת ָחרּו ֵּבינֵ ֶ
לִ ְהיֹות ְּב ָעלָ יו ֶׁשל ַהּיַ יִ ן ַה ְמיֻ ָחד.
ארד ּדֹולָ ר נִ ְמּכְ ָרה ֶה ָח ִבית ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר
מּורת ֲחצִ י ִמילְ יַ ְ
ְּת ַ
חֹובב יֵ ינֹות.
אר ֶדר צָ ְר ַפ ִּתי ָק ִׁשיׁשַ ,א ְס ָפן ַע ִּתיקֹות ֻמ ְׁש ָּבע וְ ֵ
לְ ִמילְ יַ ְ
ְּבאֹותֹו ֶרגַ ע ֹלא ָהיָ ה ְמ ֻא ָּׁשר ִמ ֶּמּנּו.
ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ָעלָ ה ֶאל ַה ָּב ָמהֶ ,ה ֱחזִ יק ֶאת ֶה ָח ִבית ִּב ְׁש ֵּתי יָ ָדיו,
קֹופץ
רּועת ַהּנֹוכְ ִחים ֵ
ּוכְ ִאּלּו ִק ֵּבל זְ ִר ַיקת ֶמ ֶרץֵ ,ה ֵחל לְ קֹול ְּת ַ
יֹותר לְ ֶעלֶ ם
ּדֹומה ָהיָ ה ֵ
אֹותם ְרגָ ִעים ֶ
ּומ ַפּזֵ ז ּכְ ֶׁש ֶה ָח ִבית ְּביָ דֹוְּ ,ב ָ
ְ
תֹוסס ֵמ ֲא ֶׁשר לְ ָק ִׁשיׁש ּכְ ַבד ּגּוף.
צָ ִעיר וְ ֵ
ּומ ְתנַ ֵּׁשף ֵה ִרים ֶאת ֶה ָח ִבית
ּכַ ֲעבֹר ַּדּקֹות ֲא ָחדֹות ְּבעֹודֹו ִמ ְתנַ ֵּׁשם ִ
ֶאל ַעלָ ,קד ִק ָּדה לַ ּצִ ּבּור ַה ֵּמ ִר ַיע .וְ ָאזְּ ,ב ֶרגַ ע ָקט ֶׁשל ח ֶֹסר זְ ִהירּות
נָ ְפלָ ה ֶה ָח ִביתִ ...ה ְתנַ ְּפצָ הְּ ...תכּולָ ָתּה ַהיְ ָק ָרה נִ ְׁש ְּפכָ ה ַא ְרצָ ה...
יה ָּב ָאה ְּ -ד ָמ ָמהַּ ...ת ְד ֵה ָמהֶ ...הלֶ ם...
וְ ַא ֲח ֶר ָ

ּכֹופף ַא ְרצָ ה
וְ ָאז ֵה ֵחּלָ ה ַה ִה ְתנַ ְּפלּות .זֶ ה ִה ְת ִחיל ָּב ִראׁשֹון ֶׁש ִה ְת ֵ
יפתֹו ַהיְ ָק ָרה לִ ְטּבֹל ַּבּיַ יִ ן ,וְ ֵה ֵחל ְמלַ ֵּקק
נֹותן לַ ֲחלִ ָ
ַעל ַא ְר ַּבעֵ ,
ּומ ֲע ָמ ָדם
יהם ַ
יבֹות ֶ
יהםֲ ,ענִ ֵ
יפֹות ֶ
ְּב ֶמ ֶרץ .וְ ַא ֲח ָריו ּכֻ ּלָ םַ ,על ֲחלִ ֵ
ַה ְמכֻ ָּבדּ ,כֻ ּלָ ם ָרכְ נּו ַא ְרצָ ה ּכְ מֹו ָהיּו ֵע ֶדר ּכְ לָ ִבים ,וְ לִ ְּקקּו .לִ ְּקקּו
יהם ְּבג ַֹעל.
וְ ֶה ֱעוּו ֶאת ְּפנֵ ֶ
ּדֹוחה...
ָחמּוץַ ...מגְ ִעילֶ ...
זֶ ה ָהיָ ה ַהּיַ יִ ן ַהּנִ כְ ָסף ֶׁש ָּׁשכַ ב ַּב ַּמ ְר ֵּתף ֵמאֹות ָׁשנִ יםָ ,עלָ ה ֲחצִ י
ארד ּדֹולָ ר ,וְ ִה ְמ ִּתין ֵמאֹות ָׁשנִ ים ְּב ַס ְבלָ נּות ַרק ּכְ ֵדי לְ גַ ּלֹות
ִמילְ יַ ְ
ֶׁשהּוא ָחמּוץ.
יח ֶׁש ִאּלּולֵ א נָ ְפלָ ה ֶה ָח ִביתֹ ,לא ָהיּו ְמגַ ּלִ ים לְ עֹולָ ם ּכִ י
ָס ִביר לְ ַהּנִ ַ
חֹורי זְ כּוכִ ית ְמ ֻׁש ְריֶ נֶ ת
יח ֶאת ַהּיַ יִ ן ֵמ ֲא ֵ
ַהּיַ יִ ן ָחמּוץָ .ה ִאיׁש ָהיָ ה ַמּנִ ַ
יֹורׁש
ימנְ ִטים ֶׁש ָהיָ ה ֵ
ַּב ֲח ַדר ָה ַע ִּתיקֹות ֶׁשּלֹו .נֶ כְ ּדֹו ֲח ַסר ַה ֶּסנְ ִט ֶ
גֹורף
נֹוס ֶפת וְ ֵ
ֶאת ָהאֹוצָ ר ַהּזֶ ה ָהיָ ה ַמּצִ ַיע אֹותֹו לִ ְמכִ ָירה ֻּפ ְמ ִּבית ֶ
חֹובב
חֹורי זְ כּוכִ ית ֶׁשל ֵ
הֹוןַ ,רק ּכְ ֵדי ֶׁש ֶה ָח ִבית ִּת ְׁשּכֹון ׁשּוב ֵמ ֲא ֵ
יֹוד ַע לְ עֹולָ ם ֶׁש ַהּיַ יִ ן
נֹוסף ,וְ חֹוזֵ ר ָחלִ ילָ הִ .איׁש ֹלא ָהיָ ה ֵ
ַע ִּתיקֹות ָ
ַהּיָ ָקר וְ ַה ְמ ֻׁש ָּבח הּוא יַ יִ ן ָחמּוץ...
• • •
וַ ֲאנַ ְחנּוַ ,ה ִאם ֵאין ָאנּו ַמ ְׁש ִק ִיעים ּכַ ֻּמּיֹות ֶׁשל ּכ ַֹח וְ ֶאנֶ ְרּגְ יָ ה,
ּוב ֲעלֹות
ְּב ַה ְׁש ָקעֹות ּכָ ֵאּלּו אֹו ֲא ֵחרֹות ֶׁשּנִ ְראֹות לָ נּו ַּב ֲעלֹות ֵע ֶרְך ַ
ּומהּות .וְ יֹום ֶא ָחד ֲעלּולִ ים ָאנּו
ַמ ְׁש ָמעּותַּ ,ב ֲעלֹות ֲח ִׁשיבּות ַ
לְ גַ ּלֹות ֶׁשּכְ לּוםֶ ,א ֶפסַ ,הּכֹל ָחמּוץַ ,מרֵ ,ריק ִמּכָ ל ּתֹכֶ ן.
סֹודית
ַמ ֲח ָׁש ָבה ַמ ֲע ִמ ָיקהִ ,הּצָ ְמדּות לְ ֶע ְרכֵ י ֱא ֶמתְּ ,ב ִד ָיקה יְ ִ
ּתֹוביל
ּומ ֻב ֶּס ֶסת ִ -
מּודה לַ ְּמקֹורֹות ַהּיֹונְ ִקים ִמ ָּמס ֶֹרת ִע ְק ִבית ְ
צְ ָ
אֹותנּו לְ ַה ְׁש ִק ַיע ֶאת ּכ ֵֹחנּו וְ ֶאת ִמ ְרצֵ נּו ְּב ַמ ֶּׁשהּו ֲא ִמ ִּתיַ ,חד
ָ
ַמ ְׁש ָמ ִעיּ .כָ זֶ ה ֶׁש ְּת ִחּלָ תֹו ֱא ֶמתַ ,מהּותֹו ֱא ֶמת ,וְ סֹופֹו ֱא ֶמת.

הסיפור באדיבות "שלום לעם"

3

מוסרהשכל
הגאון המתנשא  /א

"תראה את הגאון הזה" ,לחש פיני לאלי ,והצביע על
מרדכי שישב שני שולחנות לידם" .תמיד הוא מסיים
את העבודות בתוך רגע .רק אנחנו צריכים לשבור
את הראש!"
"נכון ,אתה צודק .תמיד הוא יושב ככה בצד לעצמו,
וגומר הכול תוך רגע .לדעתי הוא גם סתם מתנשא...
אף פעם לא מדבר עם אף אחד בזמן השיעור .כאילו
הוא צדיק הדור .ועוד המורים אוהבים אותו .אני לא
סובל ילדים כאלה!" ,ענה אלי ולא הרגיש שהוא כבר
כמעט צועק.
"אלי ,העבודה שלך כבר מוכנה?" ,שאל המורה.
"אאממ ...כן ...כלומר כמעט ,עוד רגע ואני מסיים".
"אז למה אתה מדבר?" ,גער בו המורה ואלי
חזר לעבוד.
בגמר הלימודים יצאו אלי ופיני ביחד הביתה ,ובדרך
המשיכו בשיחתם ,בלי לשים לב שהם מדברים הרבה
לשון הרע על מרדכי בן כיתתם .כשהם נפרדו לביתם
הם כבר החליטו שמרדכי הוא הגאוותן של הכיתה
ושמהיום הם לא מתייחסים אליו.
למחרת היתה בכיתה חלוקת מבחנים .המורה החזיר
את המבחנים בתורה מלפני שבוע .על דף המבחן
של אלי התנוסס הציון  60בכתב אדום ,ולידו הערה
גדולה" :אלי ,ציפיתי ממך ליותר .אם לא תהיה
התקדמות אדבר עם ההורים" .אלי הרגיש רע מאוד.
הוא דווקא התכונן למבחן הזה יחסית הרבה ...טוב,
לא הרבה אבל גם לא כל כך מעט.

פתאום ראה אלי מרחוק את מרדכי מחזיק את דף
המבחן שקיבל .בראש המבחן של מרדכי התנוסס
הציון  .60אלי הרגיש איך שמחה ממלאת את ליבו.
הוא מיהר אל פיני וסינן בין שיניו" :הנה הגאוותן של
הכיתה קיבל את המכה שלו ...הוא קיבל  ."!60ושניהם
צחקו מלוא פיהם.
לפתע שם אלי לב למשהו מעניין :הציון במבחן של
מרדכי היה כתוב בעט כחול ,ולא בעט אדום .הוא
התקרב מעט וראה את הערת המורה" :מרדכי ,יישר
כוח גדול! ידעתי שאתה יכול .בעזרת ה' תתקדם
ותגיע לציונים גבוהים בהרבה!" .המורה לא הסתפק
בכך והוסיף סמיילי מחייך בצד ההערה.
אלי הרגיש שהכעס הולך ובוער בו" .איזו חוצפה!",
אמר לפיני" .המרדכי הזה קיבל את אותו הציון שאני
קיבלתי ,אך בעוד שאני זכיתי בהערה חמורה ,הוא
מקבל שירות ותשבחות! את זה אני לא יכול לסבול!"
אלי כבר לא ניסה להנמיך את קולו ולהסתיר את
כעסו .הוא רץ אל המורה ,וכמעט בצעקות אמר לו:
"המורה! מה זה הדבר הזה? אני קיבלתי בדיוק את
אותו הציון של מרדכי ,והוא קיבל הערה טובה ולי
כתבת הערה גרועה .מה זה צריך להיות?!"
"אלי ,לא כך מדברים אל המורה .בבקשה צא
מהכיתה וגש לחדר המנהל .אני אגיע לשם תיכף".
אלי יצא בעצבנות מהכיתה וטרק את הדלת.
המשך בשבוע הבא
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1כמה שנים עובד עבד עברי?
 .2למי נועדו ערי המקלט?
 .3מי שחפר בור ונפל בו שור,

האם הוא חייב בתשלום על נזקיו?

הדין של מי שגנב שור ומכר אותו?

 .4מה
אם מותר לתת בשר טרפה לכלב?
 .5ה
 .6איזה חג נקרא "חג הקציר"?
חרי מתן תורה? (סוף הפרשה)
זמן היה משה בהר סיני כשעלה א
 .7כמה
חידת חדגא:
ִמצאו לפחות  3מצוות שונות שמוזכר המספר  6בהקשרן!
חידת פולקע:
איזו אבן מאבני החושן מוזכרת בפרשה?

meirkids.co.il
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"שור או חמור"
רק שניים מהאיורים זהים לגמרי.
האם תוכלו לגלות אותם?

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

ַט ְליָ הַּ :ב ָּפ ָר ָׁשה יֵ ׁש ָּכל ָּכְך ַה ְר ֵּבה ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ֶׁש ַהּיֹום ֲאנַ ְחנּו ִּב ְכלָ ל ֹלא
רֹואים...
ִ
ֶּבנִ י :נָ כֹוןַ .ה ְר ֵּבה ֲהלָ כֹות ְּכתּובֹות ַעל ׁשֹור וְ ַעל ֲחמֹור אֹו ַעל ֶׂשהָ .מ ַתי
יׁשהּו ּפֹה ָר ָאה ֶאת ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ָה ֵאּלֶ ה?
ַּב ַּפ ַעם ָה ַא ֲחרֹונָ ה ִמ ֶ
נַ ֲע ָמהַּ :כּיֹום ֵהם ֶּב ֱא ֶמת ֵאינָ ם ְמצּויִ ים ֵּבינֵ ינּוֲ .א ָבל ַאל ִּת ְׁש ְּכחּו ֶׁש ֶּב ָע ָבר
מֹורים לְ ָצ ְר ֵכי ָמזֹון אֹו
ֵהם ָהיּו ְמאֹד ְמצּויִ ים .לְ ַה ְר ֵּבה ֲאנָ ִׁשים ָהיּו ָּפרֹות וַ ֲח ִ
אֹותם ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים.
ׁשּורים לְ ָ
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת ַמ ֵהם ַה ִּדינִ ים ֶׁש ְּק ִ
ַמ ָּׂשא .לָ ֵכן ַה ָ
ַט ְליָ הֲ :א ָבל ַמה ֶזה ְמ ַׁשּנֵ ה לְ יָ ֵמינּו? ֲה ֵרי ַהּיֹום ֵאין לָ נּו ֹלא ׁשֹור וְ ֹלא ֲחמֹור.
ִּכ ְמ ַעט לְ ַאף ֶא ָחד ֵאין!
ּמֹורה ִה ְס ִּביר
ֶּבנִ יַּ :פ ַעם לָ ַמ ְדנּו ַּב ִּכ ָּתה ֶאת ַמ ֶּס ֶכת ָּב ָבא ַק ָּמא ַּבּגְ ָמ ָראַ .ה ֶ
לָ נּו ֶׁשּלַ ְמרֹות ֶׁש ַה ִּמ ְק ִרים ֶׁשל ַה ֲהלָ כֹות וְ ַה ִּדינִ ים ָה ֵאּלֶ ה ֹלא ָּכל ָּכְך ְמצּויִ ים
חֹוׁשב ֶׁשהּוא ָא ַמר
ֵ
אֹותםֲ .אנִ י
ָ
ְּביָ ֵמינּוְּ ,ב ָכל זֹאת ָחׁשּוב ְמאֹד לִ לְ מֹוד
ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹוד ֵמ ֶהם ֲהלָ כֹות ּגַ ם לְ יָ ֵמינּו.
ּתֹורה הּוא ִמ ְצוָ ה ִּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמּה,
נַ ֲע ָמהָ :אז ק ֶֹדם ּכֹל ָחׁשּוב לִ ְזּכֹור ֶׁשּלִ ּמּוד ָ
דּוע לִ י ַה ְר ֵּבה
ּגַ ם ִּב ְד ָב ִרים ֶׁש ֵאינָ ם ְמצּויִ ים ַּכּיֹוםֲ .א ָבל ֵמ ֵע ֶבר לְ ָכְך – לְ ִפי ַהּיָ ַ
ֲהלָ כֹות ֶׁש ְּקׁשּורֹות ְּב ִדינֵ י ָממֹונֹות נִ לְ ָמדֹות ַמ ָּמׁש ֵמ ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה.
ּפֹוס ֵקי ַה ֲהלָ ָכה ַמ ְׁשוִ ים ֶאת
ּמֹורה ִה ְס ִּביר לָ נּו ֶׁש ְ
זֹוכר ֶׁש ַה ֶ
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ֵ
ּתֹורה ,וְ ָכ ָכה ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹוד ֲהלָ כֹות.
ַה ְּמ ִציאּות ֶׁשל ַהּיֹום לַ ְּמ ִציאּות ֶׁשל ַה ָ
לֹומ ִדים ָּכ ָכהֲ .ה ֵרי ֶּב ָע ָבר ֹלא ָהיָ ה
הּוא ָא ַמר ֶׁשּגַ ם ְּב ִהלְ כֹות ַׁש ָּבת ,לְ ָמ ָׁשלְ ,
ּפֹוס ִקים ֵה ִבינּו לְ ָמה ָּכל
ַח ְׁש ָמל וְ עֹוד ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ֹלא ָהיּו ַקּיָ ִמיםֲ .א ָבל ַה ְ
ימים ּגַ ם לְ יָ ֵמינּו!
ּדֹומה ,וְ לָ ֵכן ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה ַמ ְת ִא ִ
ָּד ָבר ֶ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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