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כוחנו באחדותנו

ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁשכִ ינָ ה
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ְמ ַסּיְ ִמים ֶאת ֵס ֶפר
ְׁשמֹותְּ .ב ֵס ֶפר ְׁשמֹות לָ ַמ ְדנּו ַעל
קּופה ָּבּה ָהיּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ּכָ ל ַה ְּת ָ
אֹותם
הֹוציא ָ
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ כֵ ַיצד ה' ִ
ִמ ָּׁשםּ .כְ מֹו כֵ ן לָ ַמ ְדנּו ַעל נִ ִּסים
ְמיֻ ָח ִדים ֶׁש ָהיּו ַּב ִּמ ְד ָּבר וְ ַעל
ֲה ָק ַמת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן.
ֵס ֶפר ְׁשמֹות ִמ ְס ַּתּיֵ ם ְּב ַה ְׁש ָר ַאת
ַה ְּׁשכִ ינָ ה ַּב ִּמ ְׁשּכָ ןּ .כַ ֲא ֶׁשר מ ֶֹׁשה
ִסּיֵ ם לְ ָה ִקים ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ןָׁ ,ש ְר ָתה
ּבֹו ַה ְּׁשכִ ינָ הָ .ענָ ן ְמיֻ ָחד ָהיָ ה ֵמ ַעל
ַה ִּמ ְׁשּכָ ן וְ הּוא ִס ֵּמן ֶׁש ַה ְּׁשכִ ינָ ה
ׁשֹורה ּבֹו.
ָ
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ּגַ ם ַּבּזְ ַמן ּבֹו ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך
ִסּיֵ ם לִ ְבנֹות ֶאת ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש,
ּומּלֵ א ֶאת ֵּבית
ִהּגִ ַיע ָענָ ן ְמיֻ ָחד ִ
ַה ִּמ ְק ָּדׁש ַעד ֶׁשֹּלא יָ כְ לּו לְ ִהּכָ נֵ ס
ֵאלָ יו ַּב ַה ְת ָחלָ ה! ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים
לְ ַד ְמיֵ ן לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ּכַ ָּמה ְמ ַרּגֵ ׁש
לִ ְראֹות ֶׁשה' ַמ ְׂש ֶרה ְׁשכִ ינָ תֹו
ּוב ִּמ ְק ָּדׁש.
ַּב ִּמ ְׁשּכַ ן ַ
ּומ ַתי ֲאנַ ְחנּו נִ זְ ּכֶ ה ּכְ ָבר לִ ְראֹות
ָ
ּוב ַה ְׁש ָר ַאת
ְּב ִבנְ יָ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ְ
ַה ְּׁשכִ ינָ ה? נְ ַקּוֶ ה ֶׁשּזֶ ה יִ ְק ֶרה
ּיֹותר ְּב ָקרֹוב!
ּכַ ָּמה ֶׁש ֵ
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שעת
סיפור
ָה ֲא ָבנִ ים ַהּגְ דֹולֹות
יֹום ֶא ָחד ֻהזְ ַמן ַמ ְרצֶ ה זָ ֵקן ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר לְ ִמנְ ָהל
'ּתכְ נּון
ּנֹושֹא ִ
ּבּורי ְּב ַא ְר ַה"ב לָ ֵשֹאת ַה ְרצָ ָאה ַעל ַה ֵ
צִ ִ
זְ ַמן יָ ִעיל' ִּב ְפנֵ י ְקבּוצָ ה ֶׁשל ְ 15מנַ ֲהלִ ים ְּבכִ ִירים
יֹותר ְּב ַא ְר ַה"ב.
ַּב ֲח ָברֹות ַהּגְ דֹולֹות ְּב ֵ
ַה ַה ְרצָ ָאה ָהיְ ָתה ַא ַחת ִמּתֹוְך ָח ֵמׁש ַה ְרצָ אֹות ְּביֹום
בּורם .לַ ַּמ ְרצֶ ה נִ ְּתנָ ה ָׁש ָעה ַא ַחת
ָה ִעּיּון ֶׁש ֻא ְרּגַ ן ַּב ֲע ָ
'לְ ַה ֲע ִביר ֶאת ַהח ֶֹמר'.
יטה ַהּזֹוֶׁ ,ש ָהיְ ָתה מּוכָ נָ ה
ְּב ָע ְמדֹו ִּב ְפנֵ י ְקבּוצַ ת ָה ֲאלִ ָ
לִ ְרׁשֹם ּכָ ל ִמּלָ ה ֶׁש ֵּתצֵ א ִמ ִּפיוֶ ,ה ֱע ִביר ַה ַּמ ְרצֶ ה ַהּזָ ֵקן
'אנּו
יהם ְּב ִא ִּטּיּות ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָא ַמרָ :
ֶאת ַמ ָּבטֹו ֲעלֵ ֶ
עֹומ ִדים לַ ֲערְֹך נִ ּסּוי'.
ְ
ִמ ַּת ַחת לַ ֻּׁשלְ ָחן ֶׁש ִה ְפ ִריד ֵּבינֹו לְ ֵבין ַמ ֲאזִ ינָ יו הֹוצִ יא
ַה ַּמ ְרצֶ ה ֵמיכַ ל זְ כּוכִ ית ּגָ דֹול וְ ִהּנִ יחֹו ַּב ֲע ִדינּות לְ ָפנָ יו.

יסר ֲא ָבנִ ים,
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן הֹוצִ יא ִמ ַּת ַחת לַ ֻּׁשלְ ָחן ּכִ ְת ֵר ַ
יחן ַּב ֲע ִדינּות
ּכָ ל ַא ַחת ְּבג ֶֹדל ֶׁשל ּכַ ּדּור ֶטנִ יס ,וְ ִהּנִ ָ
ַא ַחת ַא ַחת ְּבתֹוְך ַה ֵּמכָ ל.
הֹוסיף
ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַמּלֵ א ַה ֵּמכָ ל לְ גַ ְמ ֵרי ,וְ ֹלא נִ ָּתן ָהיָ ה לְ ִ
עֹוד ֶא ֶבן ַא ַחתֵ ,ה ִרים ַה ַּמ ְרצֶ ה ֶאת ַמ ָּבטֹו ְּב ִא ִּטּיּות
'אכֵ ן'.
וְ ָׁש ַאל'ַ :ה ִאם ַה ֵּמכָ ל ָמלֵ א?' ּכֻ ּלָ ם ֵה ִׁשיבּו ָ
ַה ַּמ ְרצֶ ה ִה ְמ ִּתין ִמ ְס ַּפר ְׁשנִ ּיֹות וְ ָׁש ַאל'ַ :ה ָא ְמנָ ם?'
ּכֹופף וְ הֹוצִ יא ִמ ַּת ַחת לַ ֻּׁשלְ ָחן ּכְ לִ י ָמלֵ א
וְ ָאז ׁשּוב ִה ְת ֵ
ְּב ַא ְבנֵ י ָחצָ ץ.
ְּב ַק ְּפ ָדנּות ָׁש ַפְך ֶאת ֶה ָחצָ ץ ֵמ ַעל ָה ֲא ָבנִ ים וְ נִ ֵער
ְמ ַעט ֶאת ַה ֵּמכָ לַ .א ְבנֵ י ֶה ָחצָ ץ ִה ְס ַּתּנְ נּו ֵּבין ָה ֲא ָבנִ ים
ַהּגְ דֹולֹות ַעד ֶׁשּיָ ְרדּו לְ ַת ְח ִּתית ַה ֵּמכָ לׁ .שּוב ֵה ִרים
ַה ַּמ ְרצֶ ה ַהּזָ ֵקן ֶאת ַמ ָּבטֹו וְ ָׁש ַאל ֶאת ַה ָּק ָהל'ַ :ה ִאם
ַה ֵּמכָ ל ָמלֵ א?'
ַע ָּתה ֵה ֵחּלּו ַמ ֲאזִ ינָ יו ַה ַּמ ְב ִר ִיקים לְ ָה ִבין ֶאת ּכַ ּוָ נָ תֹו.
ֶא ָחד ֵמ ֶהם ֵה ִׁשיבּ' :כַ ּנִ ְר ֶאה שֹלא'.
ּכֹופף ,וְ ַה ַּפ ַעם
'נָ כֹון!' ֵה ִׁשיב ַה ַּמ ְרצֶ ה ַהּזָ ֵקןָ .חזַ ר וְ ִה ְת ֵ
ׂשּומת
הֹוצִ יא ִמ ַּת ַחת לַ ֻּׁשלְ ָחן ִסיר ָמלֵ א ְּבחֹלִּ .ב ְת ַ
לֵ ב ָׁש ַפְך ֶאת ַהחֹול ֶאל ּתֹוְך ַה ֵּמכָ לַ .החֹול ִמּלֵ א
ּובין ֶה ָחצָ ץ.
ֶאת ֶה ָחלָ ל ֶׁש ֵּבין ָה ֲא ָבנִ ים ַהּגְ דֹולֹות ֵ
> > >
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נֹוס ֶפת ָׁש ַאל ַה ַּמ ְרצֶ ה ֶאת ַּתלְ ִמ ָידיו'ַ :ה ִאם
ַּפ ַעם ֶ
ַה ֵּמכָ ל ָמלֵ א?'
ּוב ַמ ְק ֵהלָ ה ֵה ִׁשיבּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים
ַה ַּפ ַעם לְ ֹלא ִהּסּוס ְ
ַה ְמחֹונָ נִ יםֹ' :לא!'
'נָ כֹון!' ֵה ִׁשיב לָ ֶהם ַה ַּמ ְרצֶ ה ַהּזָ ֵקןּ .וכְ ִפי ֶׁשּצִ ּפּו
ַּתלְ ִמ ָידיו ,הּוא נָ ַטל ֶאת ּכַ ד ַה ַּמיִ ם ֶׁש ָע ַמד ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן
ּומּלֵ א ָּב ֶהם ֶאת ַה ֵּמכָ ל ַעד לִ ְש ָֹפתֹו.
ִ

ְּד ָמ ָמה ֲע ֻמ ָּקה ִה ְׂש ָּת ְר ָרה ָּבאּולָ םּ ,כַ ֲא ֶׁשר ּכָ ל
ֶא ָחד ְמנַ ֶּסה לִ ְתּפֹס ֶאת ְמֹלא ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ֶׁשל
ִּד ְב ֵרי ַה ַּמ ְרצֶ ה.
'מ ֶהן ָה ֲא ָבנִ ים
ׁשֹומ ָעיו וְ ָא ַמרַ :
ַהּזָ ֵקן ִה ְתּבֹונֵ ן ְּב ְ
יאּותכֶ ם? ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה?
ַהּגְ דֹולֹות ְּב ַחּיֵ יכֶ ם? ְּב ִר ְ
לֹומֹותיכֶ ם? לַ ֲעשֹוֹת ַמה
ֵ
יְ ִד ֵידיכֶ ם? ַהגְ ָׁש ַמת ֲח
אֹוה ִבים? לְ ִהּלָ ֵחם לְ ַמ ַען ַמ ָּט ָרה
ֲ
ֶּׁש ַא ֶּתם ֶּב ֱא ֶמת
נַ ֲעלָ ה? לְ ִהּנָ ֵפׁש? לָ ַק ַחת זְ ַמן לְ ַעצְ ְמכֶ ם?'

ַה ַּמ ְרצֶ ה ַהּזָ ֵקן ֵה ִרים ֶאת ַמ ָּבטֹו ֶאל ַה ָּק ָהל וְ ָׁש ַאל:

יֹותר לְ ַהכְ נִ יס
'מה ֶּׁש ַחּיָ ִבים לִ זְ ּכֹר הּוא ֶׁש ָחׁשּוב ְּב ֵ
ַ
ק ֶֹדם ּכֹל ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ַהּגְ דֹולֹות ְּב ַחּיֵ ינּוּ ,כִ י ִאם
ֹלא נַ ֲע ֶשֹה זֹאתָ ,אנּו ֲעלּולִ ים לְ ַפ ְס ֵפס ֶאת ַה ַחּיִ ים.
(ה ָחצָ ץַ ,החֹול)
ִאם נִ ֵּתן ֲע ִדיפּות לַ ְּד ָב ִרים ַה ְּק ַטּנִ ים ֶ
יִ ְת ַמּלְ אּו ַה ַחּיִ ים ַּב ְּד ָב ִרים ַה ְּק ַטּנִ ים ,וְ ֹלא יִ ָּׁש ֵאר
ַּדי ֵמ ַהּזְ ַמן ַהּיָ ָקר ֶׁשּלָ נּו ּכְ ֵדי לְ ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
ׁשּובים ֶּב ֱא ֶמת ַּב ַחּיִ יםִ .מּׁשּום ּכָ ְךַ ,אל ִּת ְׁשּכְ חּו
ַה ֲח ִ
לִ ְׁשאֹל ֶאת ַעצְ ְמכֶ ם ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ הַ :מ ֶהן ָה ֲא ָבנִ ים
אֹותן
אֹותןַ ,הכְ נִ יסּו ָ
ַהּגְ דֹולֹות ְּב ַחּיַ י? וְ כַ ֲא ֶׁשר ְּתזַ הּו ָ
ִראׁשֹונֹות לְ ֵמכַ ל ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ כֶ ם'.

יסים לַ ֵּמכָ ל
יח לָ נּו ַהּנִ ּסּוי ִהיא זֹוִ :אם ֹלא ַמכְ נִ ִ
ֶׁשּמֹוכִ ַ

ידּותית ֵּב ֵרְך ַה ַּמ ְרצֶ ה ֶאת ַמ ֲאזִ ינָ יו
נּועת יָ ד יְ ִד ִ
ִּב ְת ַ
וְ יָ צָ א ְּב ִא ִּטּיּות ִמן ָהאּולָ ם.

'איזֹו ֱא ֶמת ּגְ דֹולָ ה יְ כֹולִ ים ָאנּו לִ לְ מֹד ִמּנִ ּסּוי זֶ ה?'
ֵ
ּנֹועזִ ים
נֹוׂשא ַה ַה ְרצָ ָאה ֵה ִׁשיב ַא ַחד ַה ָ
ְּב ָח ְׁשבֹו ַעל ֵ
וְ ַהּזְ ִריזִ ים ֶׁש ֵּבין ַמ ֲאזִ ינָ יו:
ּיֹומן ֶׁשּלָ נּו ּגָ דּוׁש
'אנּו לְ ֵמ ִדים ֶׁשּכְ כָ ל ֶׁשּנִ ְר ֶאה לָ נּו ֶׁש ַה ָ
ָ
יֹותר
ּומלֵ א ְּב ִה ְת ַחּיְ ֻבּיֹותִ ,אם ֶּב ֱא ֶמת ִמ ְת ַא ְּמצִ ים ֵ
ָ
ּומ ָּטלֹות'.
הֹוסיף ּבֹו עֹוד ְמ ִׂשימֹות ַ
ָּת ִמיד נִ ָּתן לְ ִ
'ֹלא'ֵ ,ה ִׁשיב ַה ַּמ ְרצֶ ה ַהּזָ ֵקןֹ' .לא זֶ הָ .ה ֱא ֶמת ַהּגְ דֹולָ ה
ק ֶֹדם ּכֹל ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ַהּגְ דֹולֹות ,לְ עֹולָ ם ֹלא נּוכַ ל
אֹותן ַא ַחר ּכָ ְך'.
לְ ַהכְ נִ יס ָ
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מוסרהשכל
אחדות

במדרש מובא סיפור שאולי אתם מכירים
אותו  -אך בכל זאת שווה לשמוע אותו
פעם נוספת...
מעשה בזקן אחד שהיו לו עשרה בנים .לפני
פטירתו ,בשכבו על מיטתו ,קרא הזקן לכל
בניו שיבואו לפניו ,וביקש שיביאו לפניו אגודת
עצים מן היער הסמוך.
הביאו לפניו הבנים את חבילת העצים כמו
שביקש .האחים חשבו שאביהם רוצה לחלק
את הירושה בין האחים .אך לא למטרה זו
כינס אותם אביהם אלא להנחיל להם מוסר
ודרך חיים.
האב ביקש מהבן הגדול לקחת את חבילת
העצים ולשבור אותה .החבילה היתה גדולה
והבן לא הצליח .ביקש האב גם מבן השני
ומהשלישי עד העשירי אך כולם לא הצליחו
לשבור את החבילה בשום פנים ואופן.
אמר להם הזקן :הביאו לפני את אגודת
העצים ואני אשבור אותה .התפלאו הבנים
מאוד :אם אנחנו הצעירים לא הצלחנו ,אבינו
הזקן יצליח?!

הביאו לפניו את העצים .לקח הזקן את
החבילה ,פירק אותה לעצים נפרדים ואז שבר
כל עץ בנפרד...
אמר להם אביהם כך :דעו ,כאשר תהיו כולכם
באחדות לעולם לא יצליחו לשבור אתכם,
אך אם תהיו מפוזרים ומפורדים אז יהיה קל
לשבור אתכם ,חס ושלום.
•
אנחנו שומעים הרבה דברים מסביבנו,
שאינם דברי אהבה ואחדות .אדם בטוח
שדעתו צודקת ,והוא מבליט אותה על
חשבון האחר.
בואו כולנו נזכור את המשל הנפלא הזה,
ונדע שלא משנה מה יקרה  -אם כולנו נהיה
מאוחדים ואוהבים זה את זה ,כוחנו יהיה
באחדותנו ובעזרת ה' נצליח.
לא שווה לריב ולהיפרד ,גם אם אנחנו
חושבים שדעתנו היא האמיתית והצודקת.
אנחנו יכולים לשמור על הדרך שלנו ועל
הדעה שלנו ,ועם זאת לאהוב את כל עם
ישראל ולחיות באחדות .ככה בוודאי נצליח
בכל הדברים בצורה הרבה יותר טובה!
4

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
על עבודת הלוויים היה אהרון הכוהן

 .1הממונה
 .2בצלאל היה משבט ראובן

שה מסופר על הכנת בגדי הכהונה

 .3בפר
 .4הציץ היה עשוי מזהב
 .5על

שולי האפוד היו פעמונים ורימונים
קם ביום הראשון החודש הראשון

 .6המשכן הו

 .7כאשר הענן היה על

המשכן בני ישראל התחילו ליסוע

חידת חדגא :בעת השראת השכינה במשכן היה ענן מעל המשכן.
האם תוכלו להזכר במקום נוסף בו שרתה השכינה בענן (כמסופר בתורה)?
חידת פולקע :הכיור במשכן נועד לרחיצת ידיהם ורגליהם של הכוהנים.
אז מדוע מסופר בפרשה שמשה רבנו רחץ ידיו ורגליו ממנו?

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?

אוהד עמל
__________

נענה
__________

כן משה
__________

מי עמסה
__________

עשר
__________

תם בבוקר
__________

צחורי
__________

כה המלא
__________

חצר לה
__________

ישמו
__________

שהו מיכל
__________

כבודו
__________

meirkids.co.il
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נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

ֶּבנִ יֵ :א ֶיזה ְמ ַרּגֵ ׁש ֶזה ֶׁשה' ִה ְׁש ָרה ֶאת ַה ְּׁש ִכינָ ה ַּב ִּמ ְׁש ָּכן! ַעל
ַה ִּמ ְׁש ָּכן ָהיָ ה ָענָ ן ,וְ ָכתּוב ֶׁש ֲא ִפּלּו מ ֶֹׁשה ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול לְ ִה ָּכנֵ ס
לְ תֹוכֹו ֵמרֹב ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁש ִכינָ ה!

בני

רּוע ְמ ַרּגֵ ׁש וְ ָע ְצ ָמ ִתי ִּב ְמיֻ ָחד!
נַ ֲע ָמה :נָ כֹוןֶ .זה ְּבוַ ַּדאי ָהיָ ה ֵא ַ
ַט ְליָ הֲ :א ָבל ֲאנִ י ֹלא ְמ ִבינָ ה לָ ָּמה ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁש ִכינָ ה נֶ ֱע ְׂש ָתה
יֹותר
ֶּב ָענָ ן? ַמה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ָענָ ן לְ ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁש ִכינָ ה? ֹלא ָהיָ ה ֵ
ַמ ְת ִאים ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֵא ֶיז ֶׁשהּו אֹור ְמיֻ ָחד ֶׁשּיְ ַס ֵּמל ֶאת ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁש ִכינָ ה
ַּב ִּמ ְׁש ָּכן?
נַ ֲע ָמהְׁ :ש ֵאלָ ה ְמ ֻצ ֶּּינֶ תֶּ .ב ֱא ֶמת ָּכתּוב ְּב ִד ְב ֵרי ֲח ָכ ֵמינּו ֶׁש ָהיָ ה ּגַ ם
אֹור ְמיֻ ָחד ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ֶׁש ִּס ֵּמן ֶאת ַה ְׁש ָר ַאת ַה ְּׁש ִכינָ ה.
ֶּבנִ יָ :אז לָ ָּמה ֶּב ֱא ֶמת ָהיָ ה ּגַ ם ָענָ ן?

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

אֹותנּוֶׁ ,שּלַ ְמרֹות ֶׁשה' ַמ ְׁש ֶרה
ָ
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ֶזה ְמלַ ֵּמד
ֶ
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י
יכים לָ ַד ַעת ֶׁש ֵאינֶ ּנּו יְ כֹולִ ים ֶּב ֱא ֶמת
ֶאת ַה ְּׁש ִכינָ ה ַּב ִּמ ְׁש ָּכן ֲאנַ ְחנּו ְצ ִר ִ
יצה אֹו וִ ילֹון ֶׁש ְּק ַצת ַמ ְס ִּתירָּ .כְך
לִ ְראֹות אֹותֹוֶ .ה ָענָ ן הּוא ְּכמֹו ְמ ִח ָ
יֹוד ִעים ֶׁש ַה ְּׁש ִכינָ ה ְׁשרּויָ ה ַּב ִמ ְּׁש ָּכןֲ ,א ָבל ִמ ַּצד
ִמ ַּצד ֶא ָחד ֲאנַ ְחנּו ְ
זֹוכ ִרים ֶׁש ֵאינֶ ּנּו יְ כֹולִ ים ֶּב ֱא ֶמת לִ ְראֹות ֶאת ה' ּולְ ָה ִבין ֶאת
ֵׁשנִ י ְ
סֹופית!
ְמ ִציאּותֹו ָה ֵאינְ ִ
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