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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת תרומה תשע"ט

רּומה לַ ִּמ ְׁשּכָ ן
ְּת ָ
"אין
ּומה ְמ ֻס ָּפר ֶׁשה' ָא ַמר ַעד ֶׁש ָהיָ ה צ ֶֹרְך לְ ַהכְ ִריזֵ :
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּתר ָ
נֹוספֹות!"
יֹותר צ ֶֹרְך ִּבנְ ָדבֹות ָ
ֵ
לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁשּיְ ַב ֵּקׁש ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
לָ ֵתת ְּתר ָ
נֹותן נְ ָד ָבה לִ ְצ ָד ָקה אֹו
ּומה ּונְ ָד ָבה לְ צ ֶֹרְך ְּבנִ ּיַ ת ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ֵ
ה
יָ
ה
ָ
ן
ּכָ
ׁש
ְ
ּמ
ִ
ה
ַ
ת
א
ֶ
נֹות
ב
ְ
לִ
י
ד
ַה ִּמ ְׁשּכָ ןּ .כְ ֵ
ּתֹורה
לְ ִמ ְצוֹות ֲא ֵחרֹות ּכְ מֹו ַּתלְ מּוד ָ
ים,
ר
ִ
ק
ָ
יְ
ם
ק
ָ
לְ
ח
ֶ
ׁש
ֶ
ים
ּב
ִ
ר
ַ
ים
ר
צ ֶֹרְך ֶּב ֳח ָמ ִ
אֹו ְּבנִ ּיַ ת ֵּבית ּכְ נֶ ֶסת הּוא ֹלא ַמ ְפ ִסיד
ּדּוע? ק ֶֹדם ּכֹל ִּבגְ לַ ל ֶׁשהּוא
ּכְ מֹו לְ ָמ ָׁשל זָ ָהב וָ כֶ ֶסף .לָ כֵ ן מ ֶֹׁשה ִּבכְ לָ ל! ַמ ַ
ׁשּובה.
יח ִמ ְצוָ ה ְמאֹד ּגְ דֹולָ ה וַ ֲח ָ
ִּב ֵּקׁש ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁשּיָ ִביאּו נְ ָד ָבה ַמ ְרוִ ַ
לִ ְבנִ ּיַ ת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן.
ַה ָּׂשכָ ר ֶׁשל ַה ִּמ ְצוָ ה ְמאֹד ּגָ דֹול וְ יָ ָקר.
"ע ֵּׂשר
יֹותר ִמּזֶ הֲ ,חכָ ֵמינּו ָא ְמרּו ַ
חֹוׁש ִבים? ַה ִאם וְ ֵ
ְ
יְ לָ ִדיםַ ,מה ַא ֶּתם
ּנֹותן ַמ ְע ֵׂשר
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְסּכִ ימּו לָ ֵתת ֵמ ַהּכֶ ֶסף ּכְ ֵדי ֶׁש ִּת ְת ַע ֵּׁשר"ִ .מי ֶׁש ֵ
ּדֹומה,
ּומ ַהּזָ ָהב ֶׁשּלָ ֶהם? ַה ִאם ֵהם ִה ְתנַ ְּדבּו לַ ֲענִ ּיִ ם אֹו לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ כַ ֶ
ֵ
ה' ְמ ָב ֵרְך אֹותֹו ֶׁשּיִ ְת ַע ֵּׁשר! לָ כֵ ן
ְּב ָרצֹון?
ָּת ִמיד ּכְ ַדאי לִ זְ ּכֹור לָ ֵתת ְצ ָד ָקה
ַה ְּת ָ
ׁשּובה ִהיאּ :כֵ ן! ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ לַ ֲעׂשֹות ִמ ְצוֹות ַּבּכֶ ֶסף ֶׁשּלָ נּו,
יח.
ֵה ִביאּו ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה נְ ָדבֹות לַ ִּמ ְׁשּכָ ן ,וְ כָ כָ ה ּכֻ ּלָ נּו ַרק נַ ְרוִ ַ
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שעת
סיפור
ִה ְס ַּתּגְ לּות ָל ַרע
ּומּואר ָׁשכְ נָ ה
ָ
חֹובּה ֶׁשל ִעיר צָ מּוד לַ ּכִ ּכָ ר ַה ֶּמ ְרּכָ זִ י ְּב ָמקֹום ָר ָחב
ִּב ְר ָ
ּומנַ ֵּקר ֵעינַ יִ ם
ּומפ ֶֹא ֶרתֶׁ .שלֶ ט ּגָ דֹול ְ
לָ ּה ֲחנּות ְּב ָש ִֹמים יֻ ְק ָר ִתית ְ
יטב ַה ְּב ָׂש ִמים ַהּיֻ ְק ָר ִתּיִ יםֲ ...א ָבל
ִהכְ ִריז ּכִ י ֲחנּות זֹו ַמ ֲחזִ ָיקה ְּב ֵמ ַ
ּנֹודף
יחם ַה ֵ
יח ֵ -ר ָ
ֹלא ָהיָ ה זֶ ה ַה ֶּׁשלֶ ט ֶׁש ָּמ ַׁשְך ֶאת ַהּלָ קֹוחֹותָ .ה ֵר ַ
ּטֹובים  -הּוא ֶׁש ָּמ ַׁשְך ֶאת ַהּלָ קֹוחֹות לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל
ֶׁשל ַה ְּב ָׂש ִמים ַה ִ
יח
ׁשֹוא ִפים לְ ִק ְר ָּבם ֶאת ֵר ַ
ַה ֲחנּות ּולְ ִה ְת ַּב ֵּׂשםֵ .הם ָע ְברּו ָּב ְרחֹוב ֲ
ּומ ְת ַּפ ִּתים לְ ִהּכָ נֵ ס וְ לִ ְרּכֹׁשּ ,גַ ם ִאם ֹלא לְ ֵׁשם ּכָ ְך יָ צְ אּו
יחֹוח ִ
ַהּנִ ַ
חֹובּה ֶׁשל ִעיר.
לִ ְר ָ
קֹוחֹותיו נִ ְמנּו ַּב ֲעלֵ י הֹון
ָ
ַּב ַעל ַה ֲחנּות ִה ְת ַּפ ְרנֵ ס ְּבכָ בֹודַ .על לָ
ּוב ֲעלֹות ַט ַעם טֹוב ֶׁשּיָ ְדעּו ּכִ י ֶאצְ לֹו יּוכְ לּו
ּוממֹון ,נְ ׁשֹות ֲאצּולָ ה ַ
ָ
יטב ּכַ ְס ָּפם.
יטב ,וְ ַאף ִׁשּלְ מּו ַעל ּכָ ְך ִמ ֵּמ ַ
יטב ֶׁש ַּב ֵּמ ַ
לִ ְמצֹא ֶאת ַה ֵּמ ַ
ְמ ֻא ָּׁשר ָהיָ ה ,וְ נִ ְד ֶמה ָהיָ ה ֶׁשּכָ ְך זֶ ה יִ ָּמ ֵׁשְך לָ נֶ צַ ח.
ּב ֶֹקר ֶא ָחדְּ ,בעֹודֹו ִמ ְת ָק ֵרב לַ ֲחנּותֹו ַה ְׁשּכֵ ם ּכְ ֶה ְרּגֵ לֹו זֶ ה ָׁשנִ ים,
יח...
ּכְ ָבר ִּב ְקצֵ ה ָה ְרחֹוב הּוא ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו ֹלא ְּב ֵס ֶדרָ ...ה ֵר ַ
יחת ַה ֲה ָד ִרים ָהעֹולִ ים
ּופ ִר ַ
יח ַהּיַ ְס ִמיןַ ,הּנַ ְר ִקיס ְ
ִּב ְמקֹום ֵר ַ
יח ְמ ַׁשּכֵ ר ,עֹולֶ ה
ּומ ַמּלְ ִאים ֶאת ָה ְרחֹוב ְּב ֵר ַ
ֵמ ֲחנּותֹו ְּבכָ ל ּב ֶֹקר ְ
נֹודף ִס ְרחֹון...
יח צַ ֲחנָ ה ֵ
ֵר ַ

רּוחת
חּוׁשת ּג ַֹעל ְמ ַמּלֵ את אֹותֹוֲ ,א ַ
ּות ַ
הּוא ַמ ְרּגִ יׁש ְּב ִחילָ הְ ,
יח
ַהּב ֶֹקר ֶׁשּלֹו ְמ ַאּיֶ ֶמת לְ ִה ָּפ ֵרד ִמ ִּב ְטנֹוֵ ...אין לְ ָאן לִ ְבר ַֹחָ ,ה ֵר ַ
יח ַרק הֹולֵ ְך
ְמ ַמּלֵ א ּכָ ל ִּפּנָ הּ ,וכְ כָ ל ֶׁשהּוא ִמ ְת ָק ֵרב לַ ֲחנּותֹוָ ,ה ֵר ַ
ּומ ְת ַעּצֵ ם.
יח ִ
ּומ ְת ַחּזֵ קַ ,מ ְס ִר ַ
ִ
ּנֹור ִאי ,וְ ִהּנֵ ה
יח ַה ָ
הּוא ִמ ְת ָק ֵרב לַ ּיַ ַעד ְמנַ ֶּסה לְ ִה ְת ַעּלֵ ם ֵמ ָה ֵר ַ
קֹורה לְ יַ ד ַה ֲחנּותֹ ,לא ָקרֹוב ֶאּלָ א ַמ ָּמׁש ְּב ָסמּוְך
ַהֹּלא יֵ ָא ֵמן ֶ
ּפֹור ִקים
ּפֹועלִ ים נִ ְמ ָרצִ ים ְ
חֹונָ ה ֶעגְ לַ ת ַמ ָּׂשא ּגְ דֹולַ ת ְמ ַמ ִּדיםֲ ,
ּומֹובילִ ים
ִ
נֹוד ֶפת צַ ֲחנָ ה
מּוסים ִּב ְתכּולָ ה ֶ
ִמ ֶּמּנָ ה ַא ְרּגְ זֵ י ֵעץ ֲע ִ
אֹותּה לָ אּולָ ם ַה ָּסמּוְך לַ ֲחנּות ַה ְּב ָׂש ִמים ֶׁשּלֹוִ .מ ְת ָּב ֵרר לֹו ּכִ י
ָ
עֹומד לְ ִה ָּפ ַתח ֵּבית ִמ ְס ָחר
נֹוׁשק לְ ִקירֵ ,
ַמ ָּמׁש ְּב ָסמּוְך ֵאלָ יוִ ,קיר ֵ
לְ עֹורֹות ֶׁשּלְ צִ ּדֹו ִמ ְפ ָעל ֲענָ ק לְ ִעּבּוד עֹורֹות.
יס ְטנִ יס הּוא ַּב ַעל ֲחנּות ַה ְּב ָׂש ִמיםְ ,מ ֻפּנָ ק וַ ֲע ִדין נֶ ֶפׁשֹ ,לא
ִא ְ
ּומ ַמּלֵ א
יח ַמ ֲחלִ יא אֹותֹוְ ,
ְּב ִחּנָ ם ָּב ַחר ֶאת ִעּסּוקֹו ִּב ְב ָׂש ִמים ,וְ ָה ֵר ַ
אֹותֹו ְּב ִחילָ הֲ .א ָבל ֹלא זֶ ה ַמה ֶּׁש ַּמ ְט ִריד ֶאת מֹחֹו ִּב ְרגָ ִעים ֵאּלּו.
יח ַה ַּמצְ ִחין
יֹוד ַע ֶׁש ָה ֵר ַ
ַה ַּפ ְרנָ ָסהִ ,היא ֶׁש ַּמ ְט ִר ָידה אֹותֹו .הּוא ֵ
יחהִ .איׁש ֹלא יִ ְת ָק ֵרב
ַהּזֶ ה ְמגֹולֵ ל ֶאת ַה ֵּקץ ַעל ֲחנּותֹו ַה ַּמצְ לִ ָ
יח ִמ ָּס ִביב ְמ ַׁש ֵּדר ִס ְרחֹון ַעזּ .גַ ם
יֹותר לַ ֲחנּות ַה ְּב ָׂש ִמיםּ ,כְ ֶׁש ָה ֵר ַ
ֵ
יהם ֵמ ֲחנּותֹו.
בּועים ֶׁשּלֹו ְּבוַ ַּדאי יָ ִדירּו ֶאת ַרגְ לֵ ֶ
ַהּלָ קֹוחֹות ַה ְּק ִ
ָהלְ כָ ה לָ ּה ַה ַּפ ְרנָ ָסה...
צֹועקִ ,מ ְת ַחּנֵ ן ,מּוכָ ן ּגַ ם לְ ַׁשּלֵ ם לַ ֻּב ְר ְס ַקאי
מֹוחהֵ ,
הּוא ִמ ְתלֹונֵ ןֶ ,
ּובלְ ַבד ֶׁשּיְ ַח ֵּפׂש לֹו ָמקֹום ַא ֵחרֲ .א ָבל ּכְ לּום ֹלא
ְסכּום יָ ֶפהִ ,
עֹוזֵ רַ .ה ֻּב ְר ְס ַקאי ִמ ְת ַע ֵּקׁש ַעל זְ כּותֹו ַה ֻח ִּקיתֵ ,אּלּו ֵהן ָה ֻע ְבּדֹות,
ַּת ְׁשלִ ים ִא ָּתם ,אֹותֹו ֹלא ְמ ַענְ יֵ ן ּכְ לּום.
יֹוׁשב ַּב ֲחנּותֹו ְמנַ ֶּסה לְ ַהצְ ִמיד ַאּפֹו לְ צִ נְ צְ נֹות ַהּב ֶֹׂשם
ַה ַּב ָּׂשם ֵ
ּולְ ֵה ָרגַ עֲ ,א ָבל ֵעינָ יו ּכָ לֹותֵ ,ר ָיקה ִהיא ַה ֲחנּות ִמּקֹונִ יםִ ,איׁש
ׁשֹוק ֶקת ַחּיִ ים,
ּדֹורְך ָׁשםַ .ה ֲחנּות ֶׁש ָּת ִמיד ָהיְ ָתה ְמלֵ ָאה וְ ֶ
ֵאינֹו ֵ
יחֹוח
יאה ֵריחֹות נִ ַ
תּוחה לִ ְרוָ ָחה ,מֹוצִ ָ
ׁשֹומ ָמה; ַה ֶּדלֶ ת ֶׁש ָהיְ ָתה ְּפ ָ
ֵ
יח ַה ַּמ ֲחלִ יא
טּומה ְּבנִ ָּסיֹון לִ ְמנ ַֹע ֵמ ָה ֵר ַ
גּורה וַ ֲא ָ
חֹובּה ֶׁשל ִעירְ ,ס ָ
לִ ְר ָ
> > >
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צֹועד לַ ֲחנּותֹו
לַ ְחּדֹר לְ ֹלא ַהצְ לָ ָחה ַר ָּבה .יָ ִמים ֲא ֻרּכִ ים ָקם ַּבּב ֶֹקר ֵ
וְ כֹולֵ א ַעצְ מֹו ִּב ְב ִדידּותְ ,מ ָס ֵרב לְ ַה ְׁשלִ ים ִעם ָה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ַּתם ֶּפ ֶרק
ַה ְּב ָׂש ִמים ְּב ַחּיָ יו .הּוא ֹלא ְמ ֻסּגָ ל לַ ֲחׁשֹב ֶׁש ָעלָ יו לִ ְסגֹר ֶאת ֲחנּותֹו
עֹושֹים ֶאת
יחה ּולְ ָמכְ ָרּה ִּב ְמ ִחיר ֶה ְפ ֵסדֲ .א ָבל ַהּיָ ִמים ִ
ַה ַּמצְ לִ ָ
יחים,
יסים ,נִ נְ ֲעלּו ַה ְּב ִר ִ
ּוביֹום ֶא ָחד ָּב ִהיר הּוגְ פּו ַה ְּת ִר ִ
ֶׁשּלָ ֶהםְ ,
וְ ַעל ַה ֲחנּות ִמ ַּבחּוץ נִ ְתלָ ה ֶׁשלֶ ט ֵמ ִאיר ֵעינַ יִ ם 'לִ ְמכִ ָירה'.
ַּדּקֹות ְספּורֹות ָחלְ פּו ,וְ עֹוד ְּב ֶט ֶרם ִה ְס ִּפיק לַ ֲעזֹב ֶאת ַה ָּמקֹום,
ּומצְ ִחין
יֹוצֵ א ַה ֻּב ְר ְס ַקאי ִמ ַּמ ְע ֶּב ֶדת ָהעֹורֹות ֶׁשּלֹוִ ,סּנָ ר ּגָ דֹול ַ
ָקׁשּור לְ ָמ ְתנָ יוּ ,וכְ ֶׁש ִחּיּוְך ְמ ֻא ָּׁשר ַעל ְׂש ָפ ָתיו הּוא ּפֹונֶ ה לַ ַּב ָּׂשם,
ַהּצָ ָעה ְּב ִפיוּ' :בֹוא נַ ֲע ֶשֹה ֵע ֶסק ,נַ ֲהפְֹך לְ ֻׁש ָּת ִפיםֶ .את ַה ִּקיר
ַה ַּמ ְפ ִריד ֵּבין ַה ַּמ ְע ָּב ָדה לַ ֲחנּות נִ ְפרֹץ וְ נַ ֲעבֹד יַ ְח ָּדו'ַ .ה ַּב ָּׂשם
ְמ ַע ֵּקם ֶאת ַאּפֹו ִּב ְסלִ ָידה ,הּוא ֲא ִפּלּו ֹלא ְמ ֻסּגָ ל לַ ֲחׁשֹב ַעל
'ּתן לִ י
אֹומרֵ :
ּובכָ ל זֹאת הּוא ֵ
נֹודף ִס ְרחֹוןְ ,
ָה ַר ְעיֹוןֶׁ ,שּכְ ָבר ִמ ֶּמּנּו ֵ
לַ ֲחׁשֹב ַעל ָה ַר ְעיֹון'.
יח לִ ְמּכֹר ֶאת ֲחנּותֹו וְ לִ ְקנֹות
הּוא ְמנַ ֶּסה ֶאת ַמּזָ לֹו ,אּולַ י יַ צְ לִ ַ
ְּב ָמקֹום ַא ֵחר ,יִ ָּתכֵ ן ֶׁשּיַ ֲעלֶ ה ְּביָ דֹו לְ ִה ְׁש ַּת ֵּקם ,לְ ַה ֲחזִ יר לְ ַעצְ מֹו
קֹוחֹותיוּ ,ולְ ַב ֵּסס ֶאת ַּפ ְרנָ ָסתֹו ֵמ ָח ָדׁשֲ .א ָבל ַהּיָ ִמים
ָ
ֶאת חּוג לָ
חֹולְ ִפים ְּבלִ י ֶׁש ִאיׁש יִ ְת ַענְ יֵ ן ַּב ֶּׁשלֶ ט ַה ַּמּצִ ַיע ֶאת ַה ֲחנּות לִ ְמכִ ָירה,
ַאף ֶא ָחד ֹלא יָ צַ ר ֶק ֶׁשר ,וַ ֲא ִפּלּו ֹלא לְ ִה ְת ַענְ יְ נּות ּגְ ֵר ָידאַ .עד
ֶׁש ַה ְּמצִ יאּות ָע ְש ָֹתה ֶאת ֶׁשּלָ ּה וְ גָ ְר ָמה לֹו לְ ָה ִביןֶׁ ,ש ַה ִּס ְרחֹון
יח ֶאת ּכֻ ּלָ םֵ ,אין לֹו ְּב ֵר ָרהִ ,אם הּוא רֹוצֶ ה ְּבכָ ל זֹאת
ָּפׁשּוט ַמ ְב ִר ַ
לְ ִה ְת ַּפ ְרנֵ ס ,הּוא ַחּיָ ב לְ ֵה ָענֹות לְ ַהּצָ ָעתֹו ֶׁשל ַה ֻּב ְר ְס ַקאיָ ,מה
לַ ֲעשֹוֹת צָ ִריְך לִ ְחיֹות.
ּומ ַה ְּדקֹות ֶאת נְ ִח ֵירי ַאּפֹו זֶ ה ֶאל
יטב ְ
אֹוחזֹות ֵה ֵ
עֹותיו ֲ
ּכְ ֶׁש ֶאצְ ְּב ָ
אֹומר ְּבלַ ַחׁש:
זֶ ה ,הּוא נִ כְ נָ ס ֶאל ַה ֻּב ְר ְס ַקאיְ ,מ ַהנְ ֵהן ְּברֹאׁשֹו וְ ֵ
ָ'ע ִשֹינּו ֵע ֶסק'.

עֹוטה
ְּבתֹוְך ָׁש ָעה ַקּלָ ה נִ ְפ ַרץ ַה ִּקיר ֵּבין ְׁש ֵּתי ַה ֲחנֻ ּיֹותַ ,ה ַּב ָּׂשם ֶ
ִסּנָ ר ָעשֹּוי ַּבד ּגַ ס וְ נִ ּגָ ׁש לִ ְבחֹׁש ַּב ִּסידּ ,כְ ֶׁש ַעל ָּפנָ יו ֲא ֶר ֶׁשת ְסלִ ָידה.
יס ְטנִ יס וְ נָ ד ְּברֹאׁשֹו.
ַה ֻּב ְר ְס ַקאי ַמ ִּביט ְּב ַר ֲח ִמים ַעל ֻׁש ָּתפֹו ָה ִא ְ
ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון זֶ ה ָהיָ ה ִּבלְ ִּתי נִ ְס ָּבלַ ,ה ַּב ָּׂשם ָח ַׁשב לְ ָה ִקיא ֶאת ְּבנֵ י
חּוׁשת ַה ָּק ָבס ִמּלְ ָאה ֶאת ּכָ ל יֵ ׁשּותֹו ,הּוא
ֵמ ָעיו ְּבכָ ל ֶרגַ ע נָ תּוןְּ ,ת ַ
ֹלא יָ כֹל לִ ְסּבֹל ֶאת ַעצְ מֹו.
יׁשי
חּוׁשת ַה ְּסלִ ָידהַּ ,בּיֹום ַה ְּׁשלִ ִ
ַּבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ּכְ ָבר ָּפ ֲח ָתה ְמ ַעט ְּת ַ
יח ַרע,
יֹותרַּ ,בּיֹום ָה ְר ִב ִיעי ָהיָ ה זֶ ה ַרק ֵר ַ
ָהיּו ָה ֵריחֹות נִ ְס ָּבלִ ים ֵ
יׁשי הּוא נָ ַׁשם נְ ִׁשימֹות ָח ְפ ִׁשּיֹות
ּובּיֹום ַה ֲח ִמ ִ
ּכְ ָבר ֹלא צַ ֲחנָ הַ ,
עֹומד ַּב ֲחנּות ַה ְּב ָׂש ִמים.
אֹותיו ּכְ מֹו ָהיָ ה ֵ
ְמֹלא ֵר ָ
קּופה ֲא ֻרּכָ ה ָע ְב ָרהַ ,החֹובֹות ּכֻ ּסּו זֶ ה ִמּכְ ָבר ,צְ רֹור ַה ֶח ְסכֹונֹות
ְּת ָ
ּגָ ַדל וְ ָהלַ ְךּ .וכְ ֶׁש ִהּגִ יעּו ַה ֶח ְסכֹונֹות לִ ְסכּום נִ כְ ָּבד ָּב ָאה ֵא ֶׁשת ַה ַחיִ ל
יהּ' ,כָ ֵעת ּתּוכַ ל ִּב ְסכּום ַהּכֶ ֶסף ֶׁשאֹותֹו ָח ַסכְ ָּת לִ ְפּת ַֹח
וְ ַהּצָ ָעה ְּב ִפ ָ
ֲחנּות ְּב ָש ִֹמים ּגְ דֹולָ ה ְּב ֶמ ְרּכַ ז ָה ִעיר'...
סֹובל
'אנִ י ֹלא ֵ
אֹומרֲ :
וְ ַה ַּב ָּׂשם לְ ֶׁש ָע ַבר ְמ ַעּוֶ ה ֶאת ָּפנָ יו ִּב ְסלִ ָידה וְ ֵ
אֹותםֶ ,את ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ַרכְ רּוכִ ּיִ ים ָה ֵאּלּוֶׁ ,ש ֵאינָ ם ְמ ֻסּגָ לִ ים לִ ְׁשאֹף
ָ
יחֹוחם ֶׁשל ְּב ָש ִֹמים'...
קּוקים לְ נִ ָ
ֲאוִ יר ָּפׁשּוטּ ,וזְ ִ
•
ֲה ַבנְ ֶּתם? זֶ ה ּכ ָֹחּה ֶׁשל ַה ְׁש ָּפ ָעה ָר ָעה! ִּב ְת ִחּלָ ה סֹולְ ִדים ,לְ ַא ַחר
הֹופכִ ים לִ ְהיֹות ֵחלֶ ק
ּובסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ֻמ ְׁש ָּפ ִעים וְ ְ
ִמּכֵ ן ִמ ְת ַרּגְ לִ יםְ ,
אֹותנּו לִ ְד ָב ִרים ֶׁש ַהּנֶ ֶפׁש
יבה ַמ ְרּגִ ילָ ה ָ
ֵמ ָה ִענְ יָ ן .לִ ְפ ָע ִמים ַה ְּס ִב ָ
נֹותנֶ ת לָ נּו
ַהּיָ ָפה סֹולֶ ֶדת ֵמ ֶהםֲ ,א ָבל יֵ ׁש לָ ּה ַס ְבלָ נּותִ ,היא ֶ
ּובּסֹוף לְ ִה ְת ַח ֵּבר לָ זֶ ה וְ לַ ֲהפְֹך
לְ ַה ְׁשלִ ים ִעם זֶ ה ,לִ ְחיֹות ִעם זֶ הַ ,
לְ ֵחלֶ ק ֵמ ָה ִענְ יָ ן.
זֹוכְ ִרים ,לְ כָ ל ָּד ָבר ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְת ַרּגֵ ל ,זֶ הּו ּכ ַֹח ַה ִה ְס ַּתּגְ לּות ּגַ ם לָ ַרע
ַ -הּזְ ִהירּות ִמ ְת ַּב ֶּק ֶׁשת.

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסרהשכל
הגאון המתנשא  /ב

"מה מביא אותך אליי באמצע השיעור?" ,שאל המנהל.
"המורה אמר לי להגיע לכאן".
"מה קרה הפעם?"
"הפעם אני באמת צודק!" ,ענה אלי והסביר באריכות
כיצד המורה מפלה את התלמידים האהובים עליו על פני
שאר התלמידים.
"ואתה באמת חושב שהוא סתם מפלה אותו לטובה?",
שאל המנהל.
"ברור! כל המורים אוהבים אותו ,סתם בגלל שהוא גאון".
"ואם הוא גאון ,למה לדעתך הוא קיבל ציון כזה?" ,חקר
המנהל.
לשאלה הזו לא היתה לאלי תשובה .הוא באמת לא הבין
מדוע מרדכי הגאון קיבל ציון כל כך נמוך .הוא היה בטוח
שבכל המבחנים הוא מקבל ...100
דפיקה על הדלת ,והמורה נכנס לחדר המנהל" .שלום
המנהל ,טוב שגם אתה פה .אנחנו צריכים קצת לברר מה
קורה עם אלי היקר"...
אלי שוב לא התאפק והתחיל לדבר" :זה לא הוגן!
תמיד את הגאונים כולם אוהבים ,והשאר צריכים
לחטוף הערות"...
"אלי ,בבקשה שתוק עד שנשמע את דברי המורה!" ,גער
בו המנהל.
המורה דווקא היה נינוח" .אלי ,אני רוצה שתקשיב לי רגע.
אולי זה יעזור לך להבין כמה דברים.

אני במקומך לא הייתי מתפלא על ההערה הטובה
שכתבתי למרדכי .הייתי דווקא מתפלא ,לפי דבריך
שהוא 'גאון מתנשא' ,מדוע הוא קיבל ציון של  ?60מה,
פתאום נעלמה כל החכמה שלו?!"
"באמת קצת התפלאתי על כך" ,הודה אלי.
"אז דע לך שמרדכי הוא ילד מאוד מיוחד .יש לו קשיים
רבים .מסיבות שונות שלא כאן המקום לפרטן ,הוא החל
את לימודיו בבית הספר באיחור ורמת הלימודים שלו
נמוכה יחסית.
זו הסיבה שהוא מסיים במהירות את עבודות הכיתה .לא
בגלל שהוא גאון או מתנשא ,אלא בגלל שהוא עושה מה
שהוא מצליח ,וממתין עד שהכיתה תסיים.
הציון שהוא קיבל הפעם –  – 60היה מאוד מפתיע לטובה.
זו הייתה התקדמות אדירה מבחינתו ,ולכן עודדתי אותו.
אבל אצלך" ,המורה הפסיקה והסתכל על אלי במבט
חודר" ,הציון  60הוא בהחלט לא מספיק .אתה ילד נבון
ומוכשר ,יושב בכיתה ויכול ללמוד ולהשקיע .ממך אני
מצפה ל 80-ו 90-אם לא ל."100-
המורה הפסיק את שטף דבריו .אלי השפיל את מבטו.
הוא הבין עד כמה טעו הוא ופיני בהכרת מצבו של מרדכי.
וכאילו כדי לאשר את מחשבותיו אמר המנהל" :נראה
לי שהדבר החשוב ביותר שעליך ללמוד מכל הסיפור,
אלי ,הוא שצריך להיזהר מלשפוט אנשים בצורה פזיזה.
אנחנו נוטים לפרש מעשים של אנשים בצורה שלילית,
ולפעמים גם מדברים על כך עם חברים ,ומשחירים את
פניו של הזולת .עם קצת לימוד זכות וסבלנות ,נוכל
לגלות שהאנשים שסביבנו הם אנשים טובים ונחמדים
הרבה יותר ממה שדמיינו .זה יעזור לנו ולסביבה לחיות
חיים טובים ומאושרים יותר".
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
הראה למשה כיצד המשכן ייראה.

 .1ה'
הגובה של ארון הברית היה  3אמות.
.2
ארון הברית היה עשוי מזהב בלבד.
.3
 .4מעל הארון היו הכרובים.
 .5למנורה היו  8קנים.
 .6קרשי המשכן נעשו מעצי שיטים.

חם הפנים עמד בקודש הקודשים.

 .7שולחן ל

חידת חדגא:
אילו אישה ואחותה הנזכרות בפרשה? ִמצאו לפחות  2זוגות.
חידת פולקע:
מה הקשר בין כפתור בחולצה ,פרח בגינה וגביע לקידוש?

meirkids.co.il
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מילים מבולבלות
לפניכם מילים מבולבלות (או צמדי-מילים מבולבלים)
מתוך "שביעי" של הפרשה .תוכלו למצוא את המילים הנכונות?

אדון הים
__________

המתין
__________

הד קם
__________

מי קלע
__________

מה נשך
__________

צרחה
__________

עשו מחרשה
__________

מעשיר
__________

מכס
__________

נפוץ
__________

ששש מזור
__________

ארגונם
__________

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

נֹורת ַהזָ ָהב! ִהיא ָהיְ ָתה ִמזָ ָהב וְ ֵה ִא ָירה אֹור יָ ֶפה!
אֹוהבֶ ת ֶאת ְמ ַ
ַטלְ יָ הֲ :הכִ י ֲאנִ י ֶ
יֹונָ ָתן :נָ כֹוןּ ,כָ כָ ה ָהיָ ה אֹור לַ ּכ ֲֹהנִ ים ּבְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש!
נֹורה ִהיא ּכְ לִ י ִמּכְ לֵ י ַה ָּׁש ֵרת
נֹורהַ .ה ְּמ ָ
ֶּבנִ י :נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁשזֹו ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשל ַה ְּמ ָ
נֹוע ָדה לִ כְ בֹוד ה' וְ ֹלא ּכְ ֵדי לְ ָה ִאיר לַ ּכ ֲֹהנִ ים!
ּבְ בֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁשִ ,היא ֲ
רֹואה ַהּכֹל ּבְ לִ י אֹור!
ַטלְ יָ הַ :מה ִּפ ְתאֹם? ַמה ,ה' ָצ ִריְך ֶׁשּיַ ֲעׂשּו לֹו אֹור?! ֲה ֵרי הּוא ֶ
נֹוע ָדה לַ ֲעׂשֹות אֹור לַ ּכ ֲֹהנִ יםֲ .אנִ י
נֹורה ֹלא ֲ
טּוח הּוא ֶׁש ַה ְּמ ָ
ֶּבנִ י :נָ כֹוןֲ ,אבָ ל ַמה ֶּׁשּבָ ַ
יֹוד ַע ּבִ ְׁשבִ יל ָמה ה' ָצ ִריְך ֶׁשּיַ ֲעׂשּו לֹו אֹור...
ּבֶ ֱא ֶמת ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך ֵ
נֹורה ִהיא ִמּכְ לֵ י ַה ִּמ ְׁשּכָ ן
צֹודק ֶׁש ַה ְּמ ָ
ּומ ַענְ יֵ ן ְמאֹד! ּבֶ נִ י ֵ
נַ ֲע ָמהַ :ה ִּדּיּון ֶׁשּלָ כֶ ם נָ כֹון ְ
ׁשֹואלִ ים
נֹוע ָדה ּכְ ֵדי לְ ָה ִאיר לַ ּכ ֲֹהנִ ים .וְ ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ ה ֶׁש ַא ֶּתם ֲ
וְ ַה ִּמ ְק ָּדׁש ּובְ וַ ָּדאי ֹלא ֲ
לֹומרַ ,ה ִאם ה' ָצ ִריְך ֶאת ָהאֹור ֶׁשל
אֹורּה הּוא ָצ ִריְך?!"ּ ,כְ ַ
ּכְ בָ ר ָׁש ֲאלּו ֲחכָ ֵמינּו" :וְ כִ י לְ ָ
נֹורה?! ֲה ֵרי הּוא ֵמ ִאיר לָ נּו ּולְ כָ ל ָהעֹולָ ם!
ַה ְּמ ָ
ֶּבנִ י :יָ ֶפהָ ...אז ַמ ִהי ַה ְּתׁשּובָ ה?
נֹוע ָדה לְ ֵׁשם
נֹורה ֲ
נַ ֲע ָמהָ :אז ק ֶֹדם ּכֹל נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁש ַה ֶה ְסּבֵ ר ַה ָּפׁשּוט הּוא ֶׁש ַה ְּמ ָ
נֹורה
ּומכֻ ּבֶ ֶדתּ ,כָ ְך ּגַ ם אֹור ַה ְּמ ָ
צּורה יָ ֶפה ְמאֹד ְ
ּכָ בֹודּ .כְ מֹו ֶׁש ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ּכֻ ּלֹו ָהיָ ה ָעׂשּוי ּבְ ָ
פֹואר ֶׁשּבְ תֹוכֹו ַהּכֹל ָחׁשּוְך ...זֶ ה
ְמכַ ּבֵ ד ֶאת ַה ָּמקֹוםַּ .ת ֲארּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ַא ְרמֹון ְמ ָ
ֹלא ְמכֻ ּבָ ד.
נֹועד ּכְ ֵדי לְ ָה ִאיר לַ ה'ֶ ,אּלָ א ַרק ּכְ ֵדי לְ כַ ּבֵ ד ֶאת
ַטלְ יָ הָ :אהֵ ,הבַ נְ ִּתי! זֶ ה ֹלא ַ
ּבֵ ית ַה ִּמ ְק ָּדׁש!
נֹוס ֶפת ,וְ ִהיא:
נֹורה ָהיְ ָתה ַמ ָּט ָרה ֶ
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון ְמאֹדֲ .אבָ ל ֲחכָ ֵמינּו ָאמרּו ֶׁשּלַ ְּמ ָ
נֹורה ִה ְת ַר ֵחׁש נֵ ס ְמיֻ ָחד ֶׁש ַא ַחד ַהּנֵ רֹות ָהיָ ה
ׁשֹורה ּבְ יִ ְׂש ָר ֵאלּ .בַ ְּמ ָ
לְ ָה ִעיד ֶׁש ַה ְּׁשכִ ינָ ה ָ
ל-טבְ ִעי יֹום ָׁשלֵ םַ .הּנֵ ס ַהּזֶ ה ָהיָ ה ֵמ ִעיד ַעל ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה ּבְ בֵ ית
ּדֹולֵ ק ּבְ א ֶֹפן ַע ִ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ כָ כָ ה ּכָ ל ָהעֹולָ ם יָ ַדע ֶׁשה' ַמ ְׁש ֶרה ֶאת ְׁשכִ ינָ תֹו ּבְ תֹוְך ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל!
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