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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת נוח תשע"ט

"צ ִּדיק ְּב ַפ ְרוָ ה"
ַ
ֲע ַדיִ ן ַקרִ .אם הּוא ָהיָ ה
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!
"צ ִּדיק ָּת ִמים"ּ ,כָ ך ַמ ְפ ִעיל ֶאת ַה ִחּמּום ַּב ַּביִ ת,
ַ
נ ַֹח ָהיָ ה
מֹועיל ֹלא ַרק לְ ַע ְצמֹו
ּכֹות ֶבת ָעלָ יוֲ .א ָבל ֲחכָ ֵמינּו הּוא ָהיָ ה ִ
ּתֹורה ֶ
ַה ָ
אֹותנּו ֶׁשהּוא ֹלא ָהיָ ה ֶאּלָ א ּגַ ם לַ ֲא ֵח ִרים.
ָ
ְמלַ ְּמ ִדים
ַמ ָּמׁש ֻמ ְׁשלָ ם .לָ ָּמה?
ּכָ ְך ּגַ ם נ ַֹח ,לַ ְמרֹות ֶׁש ָהיָ ה ַצ ִּדיק
ַמ ְמ ִׁשילִ ים ֶאת ַה ָּד ָבר לְ ָא ָדם ֶׁשּנִ כְ נַ ס ָּת ִמים ,הּוא ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך נִ ָּסה לְ ַה ִּציל
ַה ַּביְ ָתה ְּביֹום ַקר ְמאֹדַ ,
ּוב ַּביִ ת ָהיּו ֶאת ְּבנֵ י דֹורֹו ָה ְר ָׁש ִעים .לְ ֻע ָּמתֹו,
ָ
ֲאנָ ִׁשים
נֹוס ִפיםָ .ה ִאיׁש ִה ְרּגִ יׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִה ְת ַּפּלֵ ל ֲא ִפּלּו
ֶׁש ַּקר לֹו ,וְ לָ כֵ ן הּוא ָּפ ַתח ֶאת
ַעל ָה ְר ָׁש ִעים וְ גַ ם נִ ָּסה לְ ָק ְר ָבם
הֹוציא ִמּתֹוכֹו ְמ ִעיל ַּפ ְרוָ ה
ָה ָארֹון וְ ִ
בֹודת ה'.
לַ ֲע ַ
ּומ ַח ֵּמם ,וְ לָ ַבׁש אֹותֹו.
ָע ֶבה ְ
ָה ִאיׁש ַהּזֶ ה ָּפ ַתר ֶאת ַה ְּב ָעיָ ה ָאז ּבֹואּו וְ נִ ְהיֶ ה ֵמ ַה ַּצ ִּד ִיקים ֶׁשּגַ ם
ֶׁשּלֹוַ ,אְך הּוא ֹלא ִה ְת ַח ֵּׁשב ּכָ ל ּכָ ְך ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ּכָ ָראּוי וְ גַ ם עֹוזְ ִרים
ָּב ֲאנָ ִׁשים ַה ָ
ּנֹוס ִפים ֶׁש ְּס ִביבֹוֶׁ ,שּלָ ֶהם לַ ֲא ֵח ִרים לְ ִה ְתנַ ֵהג ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך.

 2רץ כצבי
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רץ
כצבי
סיפור בהמשכים
פרק א
"מי בא למשחק כדורסל?" ,שאל דן ברגע הראשון
של ההפסקה.
"אני!" ,קרא בני.
"גם אני! דן ,אני בקבוצה שלך!" ,מיהר
שלומי להכריז.
כל ילדי הכיתה הצטרפו למשחק הכדורסל.
הכיתה של דן ,כיתה ג ,היא כיתה מאוד מגובשת.
כל הילדים חברים ממש טובים ,ואוהבים
לשחק ביחד .גם עכשיו הצטרפה כל הכיתה
למשחק הכדורסל.

אמרנו כל הכיתה? בעצם ,כמעט כל הכיתה .יש
ילד אחד שלא הצטרף למשחק .לילד הזה קוראים
צבי .כאשר דן קרא לכל הכיתה למשחק ,צבי לא
הצביע וגם לא אמר 'אני' .אתם שואלים מדוע?
צבי הוא ילד מאוד מיוחד .הוא אהוב על החברים
וגם מאוד חכם .בכל המבחנים הוא מקבל ציון
 100או לפחות תשעים ומשהו .אבל צבי אינו יכול
לשחק כדורסל .צבי יושב בכיסא גלגלים ואינו
יכול לעמוד על רגליו.
כמה חודשים לאחר שצבי נולד ,אובחנה אצלו
ה"סי ִּפי" ,או בעברית" :שיתוק מוחין".
ִ
מחלת
המחלה הזו פוגעת ביכולת של החולה לתפקד
כמו שצריך .אצל צבי הפגיעה היא בתנועת רגליים.
הוא אינו יכול ללכת כלל ,ונאלץ לשבת בכיסא
גלגלים ברוב שעות היום.
החברים של צבי כבר רגילים למוגבלותו של חברם
לכיתה .הם מעולם לא חשבו שהוא שונה מהם או
חלש מהם .להיפך ,בכל דבר הוא היה הכי טוב,
חוץ מבדברים שמצריכים תנועה גופנית ,כמו
משחק כדורסל.
כל הילדים יצאו במהירות למגרש ,וצבי נשאר
בכיתה ,יושב בכיסא הגלגלים שלו.
> > >
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הילד האחרון שיצא מהכיתה ,היה יונתן .יונתן
היה תלמיד חדש שהצטרף בתחילת השנה לבית
הספר .כבר מהרגע הראשון בכיתה הוא שם
לב לַ מוגבלות של צבי והתעניין מאוד במצבו.
במשך השבועות הראשונים שעברו מתחילת
שנת הלימודים ,הספיק יונתן לקיים כמה
שיחות אישיות עם צבי .מאוד עניינו אותו החיים
המיוחדים של צבי ,והוא נהנה לשמוע את הדברים
מפיו של צבי בעצמו.
יונתן מיהר לצאת אל המגרש ,אבל לפני שיצא
מדלת הכיתה ,העיף מבט אחורה .כשראה את צבי
יושב בודד בכיסא הגלגלים שלו ,עצר את ריצתו
וקרא לעבר חבריו" :בעצם אני לא אגיע למשחק".
'לא יכול להיות שאנחנו נשחק ויונתן יישאר
כאן לבד ,מסכן ועצוב' ,חשב יונתן לעצמו .הוא
הסתובב ונכנס לכיתה.
"יונתן ,למה חזרת? רוץ למשחק חבל שתפסיד!",
הפתיע אותו צבי.
"לא ,צבי .אני לא יכול לצאת לשחק כאשר אתה
נאלץ להישאר כאן לבד .בכלל ,אני חושב שזה
לא בסדר מצד חברי הכיתה שהם משחקים
במשחקים שאתה אינך יכול לשחק בהם" ,אמר
יונתן בצער.

"יונתן ,אני מאוד מעריך את דבריך .אתה מאוד
מתחשב בי .אבל תדע לך שאני מאוד נהנה בכל
פעם שהחברים יוצאים לְ משחק שאני איני יכול
להשתתף בו" ,אמר צבי ליונתן.
"אתה נהנה?! מה ,אתה לא אוהב לשחק?!" ,שאל
יונתן בלי להסתיר את פליאתו.
"אני מאוד אוהב לשחק .זה לא העניין .בוא ואספר
לך קצת על חיי ,ואולי תצליח להבין אותי יותר",
אמר צבי כממתיק סוד .יונתן התקרב והקשיב
היטב .הוא לא רצה לפספס אפילו מילה מדבריו
של החבר שהוא כל כך מעריך.
המשך יבוא

3

מדע וטבע

תחזית מזג האוויר

השבוע נתחיל בעזרת ה' לבקש בתפילה שה'
יוריד לנו גשם" .ותן טל ומטר לברכה".
עם בוא הסתיו והחורף ,רבים מתעניינים בתחזית
מזג האוויר .האם יירד מחר גשם? האם תנשב
רוח חזקה? האם יירד השנה שלג בירושלים?
כיצד החזאים יודעים מה יהיה מזג האוויר מחר?
האם הם מסתכלים במשקפת כדי לראות האם
מגיעים עננים?
אז לא בדיוק .תחזית מזג האוויר מבוססת על
נתונים ומידע שמורכבים מהרבה הרבה חלקים
ופרטים .כדי לנסות לחזות האם יירד לנו גשם
מחר ,עלינו לקחת בחשבון המון דברים :כיווני
רוח ,אחוזי לחות ,לחץ אוויר ,הפרשי טמפרטורה
(של חום וקור) בין שכבות שונות באוויר
ובאטמוספרה .נשמע קצת מסובך? אז באמת
זה די מסובך.
למעשה ,ישנם "מחשבי-על" שבודקים ומנתחים
את הנתונים על פי מפות וצילומי לוויין ,ועל פי
מדדים שנמדדים במכשירים מיוחדים .החזאים
מתבוננים במפות השונות ,ומנסים דרכם להבין
מה יהיה מזג האוויר בימים הקרובים.

אתם יכולים לשאול :אם כך ,מדוע יש לפעמים
טעויות בחיזוי מזג האוויר? הרי המחשבים בדקו
היטב את הכול!
אז קודם כול ,יכול להיות שהחזאי טעה בקריאת
המפות של המחשבים .זוהי מלאכה לא פשוטה
להבין את התחזית המדוייקת מתוך מה
שהמחשבים מציגים .יותר מכך ,גם המחשב
הוא מוגבל והוא אינו יכול באמת לקחת בחשבון
את כל-כל הנתונים הנצרכים .ככל שהמחשבים
האלו יהיו יותר משוכללים ויותר חזקים ,כך תהיה
אפשרות יותר מדוייקת לחזות את מזג האוויר.
ועכשיו לשאלת השאלות :לפי המדע ,האם
מתישהו יהיו מחשבים כל כך משוכללים עד
שתהיה אפשרות לדעת מה יהיה מזג האוויר
בעוד זמן רב? האם נוכל לקבל תחזית מדוייקת
לעוד חודש וחודשיים?
התשובה היא :כנראה שלא ...מדוע? כי מזג
האוויר מושפע מדברים כל כך קטנים! ישנו
משפט ידוע שאומר" :נפנוף כנפי פרפר בברזיל
עשוי לגרום לטורנדו בטקסס "...זוהי קצת הגזמה,
אבל הרעיון מובן :יש דברים קטנים שעלולים
להשפיע על מזג האוויר לאחר זמן ,כך שלא ניתן
באמת לחזות את מזג האוויר לתקופה ארוכה.
בסופו של דבר ה' הוא הקובע .נתפלל לה' שייתן
לנו שנה מבורכת ביותר ,מלאה בגשמים ושמחה!
4

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
היו שמותיהם של שלושת בני נוח?

 .1מה
 .2מה היה גובהה של תיבת נוח?
יים הביא לתיבה נוח שבעה שבעה?
 .3מאלו בעלי ח
 .4האם העופות נכנסו לתיבה?
בן כמה היה נוח כשהתחיל המבול?
.5
איזו שבועה נשבע ה' לאחר המבול?
.6
היה שם אביו של אברהם אבינו?
 .7מה

חידת חדגא:

יודעים מה מברכים כשרואים את הקשת?

meirkids.co.il
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מבוך תיבת נוח
עזרו לכבשה להגיע אל התיבה!

חידת פולקע:

יודעים מה היה שמה של אימו של אברהם אבינו?

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 הִ :מ ְס ְּכנֹות ָּכל ַה ַחּיֹות ֶׁש ֵּמתּו ַּב ַּמּבּול ַרק ִּבגְ לַ ל ֶׁש ָה ֲאנָ ִׁשים ָהיּו
ְר ָׁש ִעים!
ֶּבנִ יֶ :זה ֹלא ַמ ָּמׁש ְמ ֻדּיָ קֲ .ח ַז"ל ָא ְמרּו ֶׁשּגַ ם ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ִה ְׁש ִחיתּו ֶאת
ַּד ְר ָּכם ְּבדֹור ַה ַּמּבּול.
צֹוד ֶקתֲ .ה ֵרי לְ ַב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ַּטלְ יָ ה ְק ָצת ֶ
נַ ֲע ָמהְּ :ב ָכל זֹאת ֲאנִ י ֶ
אֹותם ַּב ֲע ֵברֹות .נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁש ֲח ַז"ל
ָ
ֵאין ְּב ִח ָירה וְ ַד ַעת וְ ֹלא נִ ַּתן לְ ַה ֲא ִׁשים
לֹומר ֶׁש ָּכל ַה ֶּט ַבע ָהיָ ה ֻמ ְׁש ָּפע ִמ ַּמ ֲע ֵׂשי ּדֹור ַה ַּמּבּולַ ,עד ֶׁש ֲא ִפּלּו
ִה ְת ַּכּוְ נּו ַ
מּוס ִרית.
צּורה ֹלא ָ
ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ִה ְתנַ ֲהגּו ְּב ָ
אֹומ ֶרת ֶׁש ַה ַחּיֹות ֹלא ֶּב ֱא ֶמת ָח ְטאּוָ ,אז לָ ָּמה ֵהן
ֶּבנִ יָ :אז ִאם ְּכמֹו ֶׁש ַא ְּת ֶ
נֶ ֱענְ ׁשּו וְ ֻה ְׁש ְמדּו?
טֹובהּ .גַ ם ִּב ְׁש ֵאלָ ה זֹו ָּדנּו ֲח ָכ ֵמינּוַ .א ַחת
ָ
נַ ֲע ָמה :זֹו ֶּב ֱא ֶמת ְׁש ֵאלָ ה
ַה ְּתׁשּובֹות לַ ְּׁש ֵאלָ ה ִהיא ֶׁש ָּכל ַה ֶּט ַבע נִ ְב ָרא ִּב ְׁש ִביל ָה ָא ָדםְּ ,כ ֵדי לַ ֲעזֹור
לֹו ּולְ ָׁש ֵרת אֹותֹו .לָ ֵכן ַּכ ֲא ֶׁשר ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ָח ְטאּו ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשּנִ גְ ְז ָרה ּגְ ֵז ַרת
ַה ַּמּבּולְּ ,כ ָבר ֵאין צ ֶֹרְך וְ ַט ַעם ִּב ְמ ִציאּות ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים ֻּכּלָ ם ,וְ לָ ֵכן ּגַ ם ֵהם
ֻה ְׁש ְמדּו.
ׁשּובה ָע ְצ ָמ ִתית! ְּב ֶע ֶצם ָּכל ָהעֹולָ ם נִ ְב ָרא ִּב ְׁש ִביל ָה ָא ָדם!
ֶּבנִ יְּ :ת ָ
יאה .זֹו ַא ַחת ֵמ ַה ִּסּבֹות לְ ָכְך ֶׁשהּוא
דּוע ֶׁש ָה ָא ָדם הּוא נֵ ֶזר ַה ְּב ִר ָ
נַ ֲע ָמהֶ :זה יָ ַ
מּוכן לְ ָצ ְרּכֹו ,יָ ָצר ה' ֶאת ָה ָא ָדםַּ .ת ְפ ִק ֵידנּו
נִ ְב ָרא ַא ֲחרֹוןַ .א ֲח ֵרי ֶׁש ַהּכֹֹל ָהיָ ה ָ
תּוכל
ַ
יאה
ּוב ָכְך ָּכל ַה ְּב ִר ָ
ּטֹוביםְ ,
הּוא לִ ְׁשמֹור ַעל ָהעֹולָ ם ְּב ַמ ֲע ֵׂשינּו ַה ִ
לְ ִה ְת ַקּיֵ ם.

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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