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פרשת במדבר תשע"ט

קּודים
ח ֶֹמׁש ַה ְּפ ִ
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים ֶאת ֻח ַּמׁש ֲא ָבל ֶּב ֱא ֶמת ,לָ ָמה ה' ָר ָצה
ַּב ִּמ ְד ָּברֻ .ח ַּמׁש ַּב ִּמ ְד ָּבר נִ ְק ָרא ְּב ִפי ֶׁשמ ֶֹׁשה יִ ְסּפֹור ֶאת ְּבנֵ י
יֹוד ַע ּכַ ָּמה
קּודים" .יִ ְׂש ָר ֵאל? ַמה ,ה' ֹלא ֵ
[ח ַּמׁש] ַה ְּפ ִ
ֲחזָ "ל "ח ֶֹמׁש ֻ
יֹוד ַע!
ֵהם?! ָּברּור ֶׁשהּוא ֵ
ּדּוע הּוא נִ ְק ָרא ּכָ ְך?
ַמ ַ
ּפֹות ַחת ַּב ִּצּוּוי ֶׁש ִּצּוָ ה ה'
ָּפ ָר ָׁש ֵתנּו ַ
ֶאת מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ,לִ ְפקֹוד ֶאת ְּבנֵ י
אֹותם.
לֹומר – לִ ְסּפֹור ָ
יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כְ ַ
ּגַ ם לִ ְק ַראת סֹוף ֵס ֶפר ַּב ִּמ ְד ָּבר,
ּכְ ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ ָבר ָע ְמדּו לְ ִהּכָ נֵ ס
ֶאל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ,ה' ִצּוָ ה לִ ְפקֹוד
אֹותם ׁשּובִּ .ובגְ לַ ל ֶׁש ַּב ֻח ָּמׁש ַהּזֶ ה
ָ
נִ ְפ ְקדּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים,
קּודים".
הּוא נִ ְק ָרא "ח ֶֹמׁש ַה ְּפ ִ

ֲחכָ ֵמינּו ָאמרּו ֶׁשה' ָר ָצה לְ ַה ְראֹות
אֹותנּו,
אֹוהב ָ
ְּבכָ ְך ַעד ּכַ ָּמה הּוא ֵ
ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלּ .כְ מֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
אֹוה ִבים לִ ְסּפֹור ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
ֲ
ׁשּובים לָ נּוֶ ,את ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים
ֶׁש ֲח ִ
אֹוס ִפים ֶׁשּלָ נּו
ֶׁשּלָ נּו אֹו ֶאת ָה ָ
אֹוהב ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
– ּכָ ְך ה' ֵ
אֹותם .וְ הּוא ַמ ְר ֶאה לָ נּו
סֹופר ָ
וְ ֵ
אֹותנּו
סֹופר ָ
זֹאת ְּבכָ ְך ֶׁשהּוא ֵ
ׁשּוב וְ ׁשּוב!
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שעת
סיפור

ימה ַה ְּׁשח ָֹרה ,וְ ָׁשלְ לָ ה
יסה ֶאת ַּב ְעלָ ּה לָ ְר ִׁש ָ
ִהכְ נִ ָ
ִמ ֶּמּנּו ּכָ ל ִּת ְקוָ ה לְ ִקּדּום.

רֹותי,
לַ ַא ֲחרֹונָ הּ ,כְ ֶׁש ִּד ַּב ְר ִּתי ִעם ַא ַחת ֵמ ַח ְב ַ
בֹודתֹו
ִהיא ּגִ ּלְ ָתה לִ יֶׁ ,ש ַּב ְעלָ ּה ֵאינֹו ְמ ֻרּצֶ ה ֵמ ֲע ָ
ה ָא ָדםַהּנֹוכְ ִחיתִ .מ ְס ַּת ֵּבר ֶׁש ַּמ ְחלֶ ֶקת ּכ ַֹח ָ
הֹוד ָיעה לֹו ֶׁשהּוא יָ כֹול לְ ַה ְמ ִׁשיְך לַ ֲעבֹד
ַּב ֶח ְב ָרה ִ
ַּב ַּמ ְחלָ ָקה ֶׁשּלֹוַ ,אְך ֵאין ִסּכּוי ֶׁשּיִ זְ ּכֶ ה לְ ִקּדּום
יׁשה ֶׁשּכָ זֹו ֹלא ָהיְ ָתה ָא ְפיָ נִ ית לַ ַּת ֲאגִ יד
ּכָ לְ ֶׁשהּוּ .גִ ָ
אֹותּה ָמה ּגָ ַרם
ַהּגָ דֹול ֶׁשּבֹו ָע ַבד ,וַ ֲאנִ י ָׁש ַאלְ ִּתי ָ
לְ ַמּצָ ב ִּבלְ ִּתי ִׁשגְ ָר ִתי זֶ ה.

גּובה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּלִ י ָהיְ ָתה ּכַ ַעס .לְ ַעּכֵ ב
ַה ְּת ָ
עֹובד ַמ ְב ִריק וְ ָחרּוץ ְּב ֶׁשל
ֶאת ַה ַּק ְריֶ ָרה ֶׁשל ֵ
ָה ֲא ָׁשמֹות ְקלּוׁשֹות ֶׁשּכָ ֵאּלֶ ה  -זֶ הּו ֶּפ ַׁשע! ַאְך
ּתֹוממּותֹ .לא יָ כֹלְ ִּתי
גּוב ִתי ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ָהיְ ָתה ִה ְׁש ְ
ְּת ָ
אֹותּה
ָ
כּותּה ֶׁשל
ֶׁשֹּלא לִ ְתהֹות ַעל ִה ְס ַּת ְּב ָ
עֹובד
א ָדםַ .ה ִאם אֹותֹו ֵַהלְ ָׁשנָ ה לְ ַמ ְחלֶ ֶקת ּכ ַֹח ָ
יָ כֹול ָהיָ ה לְ ָת ֵאר לְ ַעצְ מֹו ֶׁש ִּפ ַּסת ְרכִ ילּות ְק ַטּנָ ה
ִּתגְ רֹם לְ ִעּכּוב ְרצִ ינִ י ַּב ַּק ְריֶ ָרה ֶׁשל ֲע ִמיתֹו? ַה ִאם
הּוא ָׁש ַקל ,וְ לּו לְ ֶרגַ עֶ ,את ַה ַה ְׁשלָ כֹות ֶׁש ֲעׂשּויֹות
דֹומהֲ ,ע ִת ָידם
ּוב ֶ
לִ ְהיֹות לַ ִּמּלִ ים ֶׁשּיָ צְ אּו ִמ ִּפיו? ְ
ֶׁשל ּכַ ָּמה ֵמ ִא ָּתנּו נִ ְפּגַ ע ִּבגְ לַ ל ֲאנָ ִׁשים ֶׁשֹּלא
ָח ְׁשבּו לִ ְפנֵ י ֶׁש ִּד ְּברּו? ַה ֲה ָבנָ ה ִהּכְ ָתה ִּבי :לַ ִּמּלִ ים
ּגֹורמֹות לִ ְד ָב ִרים לְ ִה ְת ַר ֵחׁש
יֵ ׁש ִמ ְׁש ָקל ֵ -הן ְ
ַּב ְּמצִ יאּות.

בֹודה ֶׁשל
ִהיא נֶ ֶאנְ ָחהּ .כַ ּנִ ְר ֶאהֶ ,א ָחד ֵמ ֲח ֵב ָריו לָ ֲע ָ
ַּב ְעלָ ּה ִּדּוַ ח לְ ַמ ְחלֶ ֶקת ּכ ַֹח ָא ָדם ֶׁש ָר ָאה ֶאת ַּב ְעלָ ּה
"ּפ ַׁשע" ָחמּורִׁ :שּמּוׁש ַּב ַּמיִ ם ַה ִּמינֶ ָרלִ ים
ְמ ַבּצֵ ַע ֶ
ֶׁש ַּב ֵּמכַ ל לְ צ ֶֹרְך נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם לִ ְפנֵ י ֲאכִ ילַ ת לֶ ֶחם.
בֹודה
ּמּותים ִעם ָח ֵבר לָ ֲע ָ
ֲע ֵב ָרה זֹו וְ עֹוד ּכַ ָּמה ִע ִ

ּתֹובנָ ה ֲח ָד ָׁשה זֹו נִ ְפ ַר ְד ִּתי לְ ָׁשלֹום
ָ
ִמּתֹוְך
יחים ֶׁשּלָ נּו,
ֵמ ַה ֶּטכְ נַ אי ֶׁש ִּסּיֵ ם לְ נַ ּקֹות ֶאת ַה ְּׁש ִט ִ
ֹיחהְּ .ב ִחינָ ה ְמ ֻד ְק ֶּד ֶקת
אֹותּה ִש ָ
בּוע לְ ַא ַחר ָ
ָׁש ַ
בֹודתֹו ּגָ ְר ָמה לִ י
יטת ֲע ָ
יח וְ ֶׁשל ִׁש ַ
ֶׁשל ַה ָּׁש ִט ַ
לָ חּוׁש ִאי ְׂש ִביעּות ָרצֹון ֵמ ֵאיכּות ַה ֵּׁשרּות

ַה ִּדּבּור עֹולֶ ה ְּבי ֶֹקר
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ֶׁש ִּק ַּבלְ ִּתיָ .מה ּגַ ם ֶׁש ִה ְתנַ ֲהגּותֹו נִ ְר ֲא ָתה לִ י ִּבלְ ִּתי
יטין ֶׁש ֶאת
צֹועיתַ .ה ֶח ְב ָרה ַּב ֲעלַ ת ַהּמֹונִ ִ
ִמ ְק ִ
יה ָשֹכַ ְר ִּתיְ ,מ ַס ֶּפ ֶקת ֲע ָש ָֹרה יְ ֵמי ַא ֲח ָריּות
רּות ָ
ֵׁש ֶ
בֹודהֶׁ ,שּכֹולְ לִ ים ִּתּקּון ֶׁשל ַה ְּב ָעיָ ה לְ ֹלא
ַעל ָה ֲע ָ
נֹוס ֶפת.
ּכָ ל ֲעלּות ֶ

יס ָתּה ,וְ ֹלא
פֹופ ֶרת ַּב ֲע ִר ָ
ִהּנַ ְח ִּתי ֶאת ַה ְּׁש ֶ
יחים ֶׁשּלִ י ָהיּו נְ ִקּיִ ים,
ִה ְת ַק ַּׁש ְר ִּתי לַ ֶח ְב ָרהַ .ה ְּׁש ִט ִ
אֹותי ֹלא ָהיּו
ִ
וְ ַה ְּד ָב ִרים ַהּׁשּולִ ּיִ ים ֶׁש ִעצְ ְּבנּו
ׁשּובים ַּדּיָ ם ּכְ ֵדי לְ ַסּכֵ ן ֶאת ְׁשמֹו ַהּטֹוב וְ ֶאת
ֲח ִ
ַה ַּק ְריֶ ָרה ֶׁשל אֹותֹו ָא ָדם.

ּמּובן
ָה ִאינְ ְס ִטינְ ְקט ָה ִראׁשֹונִ י ֶׁשּלִ י ָהיָ ה ּכַ ָ
יתי מּוכָ נָ ה לְ ַה ְראֹות לַ ֶח ְב ָרה ָמה
לְ ִה ְתלֹונֵ ןָ .היִ ִ
יֹוד ַעת לַ ֲעשֹוֹתּ ,כְ ֶׁש ַּמ ֲח ָׁש ָבה ַמ ְט ִר ָידה
ֲאנִ י ַ
ָעצְ ָרה ַּב ֲע ִדי :יֶ ְׁשנֹו ֶּבן ָא ָדם ַּב ִּסּפּור ַהּזֶ ה.
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יחים
ָה ָא ָדם ֶׁשּזֶ ה ַע ָּתה ִסּיֵ ם לְ נַ ּקֹות ֶאת ַה ְּׁש ִט ִ
ֶׁשּלִ י ,יֵ ׁש לֹו ִמ ְׁש ָּפ ָחה לְ ַפ ְרנֵ סִ .אם ֶא ְת ַק ֵּׁשר
לַ ֶח ְב ָרה לְ ִה ְתלֹונֵ ןֵ ,הם ִמּיָ ד יִ ְב ְּדקּו ִמי ַה ֶּטכְ נַ אי
ֶׁשּנִ ְׁשלַ ח ֵאלַ יֵ .הם יִ ְר ְׁשמּו
יח
ַּב ִּתיק ֶׁשּלֹו ֶׁשהּוא ֹלא ִהּנִ ַ
ֶאת ִּפּסֹות ַה ְּפלַ ְס ִטיק
יטים ֶׁשּלִ י וְ כּו".
ִמ ַּת ַחת לָ ָר ִה ִ
ּכֵ יצַ ד יַ ְׁש ִּפ ַיע ַה ָּד ָבר ַעל
בֹודה?
ַה ִּב ָּטחֹון ֶׁשּיָ חּוׁש ָּב ֲע ָ
לְ ַא ַחר ֶׁש ַה ִּמּלִ ים יֵ צְ אּו ִמ ִּפי,
אֹותן
ָ
ֹלא אּוכַ ל לִ ְמחֹק
ּולְ ָה ִׁשיב ֶאת ַהּנַ ֲע ֶשֹה.

אֹותנּוֶׁ ,שּיְ כָ לְ ֵּתנּו לְ ַד ֵּבר ַמ ְב ִּדילָ ה
ֲחזַ "ל ְמלַ ְּמ ִדים ָ
אֹותנּו ִמ ַּמ ְמלֶ כֶ ת ַה ַחּיֹות .יְ כֹלֶ ת ַה ִּדּבּור ִהיא
ָ
נֹוׁשית .לַ ִּמּלִ ים יֵ ׁש ּכ ַֹח ַרבֵ .הן יְ כֹולֹות
ְּתכּונָ ה ֱא ִ
לִ ְבנֹות וְ לַ ֲהרֹס עֹולָ מֹות ְׁשלֵ ִמיםָ .ה ַאּגָ ָדה
ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ֶמלֶ ְך ֶׁש ָּס ַבל ִמ ַּמ ֲחלָ ה נְ ִד ָירה,
רּופה ַהיְ ִח ָידה
וְ כִ ְמ ַעט ִּבלְ ִּתי נִ ֶּתנֶ ת לְ ִרּפּויַ .ה ְּת ָ
לְ ַמ ֲחלָ תֹו ָהיְ ָתה ּכֹוס ֶׁשל ֲחלֵ ב לְ ִביאֹותָ .היָ ה זֶ ה
ּצּוע ,וַ ֲא ִפּלּו ָה ַא ִּמיצִ ים ֶׁש ֵּבין ַחּיָ לָ יו
צַ ו ָק ֶׁשה לְ ִב ַ
ָר ֲעדּו ִמ ַּפ ַחד לְ ַמ ֲח ָׁש ָבה ַעל ּכָ ְךָ .א ָדם ֶא ָחד ַא ִּמיץ
ּוב ָחכְ ָמה
ְמאֹד ִה ְתנַ ֵּדב לְ ַהּצִ יל ֶאת ַחּיֵ י ַה ֶּמלֶ ְךְ ,
יאהְּ .באֹותֹו
יח לְ ַה ִּׂשיג ָחלָ ב ִמּלְ ִב ָ
ַר ָּבה ִהצְ לִ ַ
יח ֶאת ַה ָּמנָ ה ַהיְ ָק ָרה ִּב ְמקֹום
לַ יְ לָ ה ,לְ ַא ַחר ֶׁש ִהּנִ ַ
יב ָריו ֶׁשל
ִמ ְב ַט ִחים וְ ָהלַ ְך לִ יׁשֹןִ ,ה ְת ִחילּו ֵא ָ
ָה ַא ִּביר ַרב ָהעֹז לְ ִה ְתוַ ּכֵ ַחּ .כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶחלְ ֵקי ּגּופֹו
בּורה זֶ ה ַמּגִ ַיע
ּצּוע ַמ ֲע ֵשֹה ּגְ ָ
ָט ַען ֶׁש ַהּכָ בֹוד ַעל ִּב ַ
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לֹוָּ .בזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ִה ְת ַר ְב ְרבּו ַהּמ ַֹחָ ,ה ַרגְ לַ יִ ם,
יבּותם
ַהּיָ ַדיִ םָ ,ה ֵעינַ יִ ם וְ ָה ָאזְ נַ יִ ם ַעל ֲח ִׁש ָ
ימה .וְ ָאז נִ ְפ ַּתח ַה ֶּפה
ּצּוע ַה ְמ ִׂש ָ
ָה ֶעלְ יֹונָ ה ְּב ִב ַ
וְ ָא ַמר:
טֹוען ֶׁש ֲאנִ י לְ ַב ִּדי ַא ְח ַראי לְ ַהצְ לָ ַחת
ֵ
"אנִ י
ֲ
אֹותנּו ַּב ְּפ ָרס
ֹימה זֹו .יֵ ׁש לִ י ַהּכ ַֹח לְ זַ ּכֹות ָ
ְמ ִש ָ
מֹותנּו".
ַהּגָ דֹול ,אֹו ִאם ֶא ְרצֶ ה ְּבכָ ְך לִ גְ רֹם לְ ֵ
ּלֹותיו
ְׁש ָאר ֶחלְ ֵקי ַהּגּוף ֵהגִ יבּו ְּבבּוז לְ ִמ ָ
ַה ַּׁש ְחצָ נִ ּיֹות ֶׁשל ַה ֶּפהַ ,אְך לְ ָמ ֳח ָרת ַּבּב ֶֹקר ֵהם
נֹוכְ חּו ,לְ צַ ֲע ָרם ָה ַרב ,לִ ְראֹות ְּבצִ ְד ָקתֹוּ .כְ ֶׁש ִהּגִ ָיעה
יאהָ ,ט ַען
ָה ֵעת לְ ָה ִביא לַ ֶּמלֶ ְך ֶאת ֲחלֵ ב ַהּלְ ִב ָ
ַה ֶּפה ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ַּב ֲחלֵ ב ּכַ לְ ָּבהַ .ה ֶּמלֶ ְך זָ ַעם וְ ָדן ִמּיָ ד
יח
ֶאת ָה ַא ִּביר ַהּנִ ְד ָהם לְ ָמוֶ תַ .אְך לְ ַא ַחר ֶׁשהֹוכִ ַ
ֶאת ַט ֲענָ תֹוָ ,חזַ ר ּבֹו ַה ֶּפה ִמ ְּד ָב ָריו ,וְ ִהּצִ יל ֶאת
ַה ַּמּצָ ב ְּב ָא ְמרֹוּ ,כִ י ָס ַבל ֵמ ִאי ְׁש ִפּיּות זְ ַמּנִ ית,
יאה.
וְ ִה ְת ַע ֵּקׁש ַעל ּכָ ְך ֶׁש ֶה ָחלָ ב הּוא ָאכֵ ן ֲחלֵ ב לְ ִב ָ
מּוסר ַה ַה ְׂשּכֵ ל
ַה ֶּמלֶ ְך ָׁש ָתה ֶאת ֶה ָחלָ ב וְ ֶה ְחלִ יםָ .
ּומוֶ ת ְּביַ ד ַהּלָ ׁשֹון.
ֶׁשל ַה ָּמ ָׁשל ָּברּור ַ -חּיִ ים ָ
ַה ְחלָ ָט ִתי ֹלא לְ ִה ְתלֹונֵ ן ַעל אֹותֹו ֶטכְ נַ אי ָהיְ ָתה
ַהּצַ ַעד ָה ִראׁשֹון ַּב ֶּד ֶרְך לְ לִ ּמּוד ַה ִּׁשּמּוׁש ַהּנָ כֹון

ְּב ִפיְּ .ב ֶמ ֶׁשְך ַהּיֹום ֲאנִ י ִמ ְׁש ַּת ֶּמ ֶׁשת ִּביכֹלֶ ת ַה ִּדּבּור
ֶׁשּלִ י ּכְ ֵדי לְ ִה ְת ַדּיֵ ן ,לְ כַ ּוֵ ן ,לְ ַׁש ֵּב ַח ,לְ ִהצְ ַט ֵער ,לִ ְפּתֹר
ּפֹות ַחת ֶאת
ְּב ָעיֹות ּולְ ַת ְק ֵׁשרּ .כָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ֲאנִ י ַ
ּבֹוח ֶרתַ :ה ִאם ֶא ְׁש ַּת ֵּמׁש ְּבכ ַֹח ַה ִּדּבּור
ִּפי ֲאנִ י ֶ
ֶׁשּלִ י ּכְ ֵדי לְ ַר ֵּפא אֹו ּכְ ֵדי לִ ְפּג ַֹע? ּכְ ֶׁש ֲאנִ י ְמ ַרּכֶ כֶ ת
ימת קֹולִ יַ ,הּיֶ לֶ ד ֶׁש ֵאלָ יו ֲאנִ י ְמ ַד ֶּב ֶרת ָחׁש
ֶאת נִ ַ
ַּב ֶה ְב ֵּדלַ .ה ְׁש ָמ ָטה ֶׁשל ְּפ ָרט ֶא ָחד ָק ָטן ֲעשֹּויָ ה
ּנֹושֹא ֶׁש ֲאנִ י ַמּצִ יגָ ה ְּבאֹור ַה ְר ֵּבה
לְ ַהּצִ יג ֶאת ַה ֵ
ּיּובי.
יֹותר ִח ִ
ֵ
ּכָ ֶרגַ עִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁש ֵאינִ י יְ כֹולָ ה לָ ִשֹים ָח ָסם לְ ִפי,
ַעד ֶׁש ֲא ַׁש ֵּפר ֶאת יְ כֹלֶ ת ַה ִּדּבּור ֶׁשּלִ יֲ ,אנִ י
ְמנַ ָּסה לַ ֲעשֹוֹת ֶאת ַה ַּמ ְק ִסימּוםְּ ,ב ִה ְת ַח ֵּׁשב
ַּב ַּמּצָ בַ .ח ְברֹות ַה ָּסלֹולָ ִרי ִמ ְתּגָ אֹותֶׁ ,ש ַה ִּדּבּור
עּותן ֵאינֹו עֹולֶ ה ְּבי ֶֹקרְּ .בסֹופֹו ֶׁשל
ְּב ֶא ְמצָ ָ
יתי רֹוצָ ה לְ ַהּגִ ַיע לְ ַמּצָ ב ֶׁשּבֹו ַה ִּדּמּוי
ָּד ָברָ ,היִ ִ
יֹותר ָחזָ ק ִמּכָ ל
ֶׁשעֹולֶ ה ְּב ַד ְע ִּתי יִ ְהיֶ ה ַה ְר ֵּבה ֵ
יס ָמה ִּת ְהיֶ ה
ִּפ ְרס ֶֹמת לְ ֶטלֶ פֹון ָסלֹולָ ִריַ .רק ַה ִּס ְ
"ּדּבּור עֹולֶ ה ְּבי ֶֹקר  -הּוא יָ כֹול לִ גְ רֹם
ׁשֹונָ הִ :
לְ נֶ זֶ ק ָעצּום".
הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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חג ומועד
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יום שחרור ירושלים

במוצאי שבת הקרובה נחגוג בעזרת ה' את
יום שחרור ירושלים .אז מה בדיוק היה שם?
על מה החגיגה?
ילדים חביבים ,אתם בוודאי הייתם פעמים
רבות הכותל המערבי .ברוך ה'
אין לנו בעיה להגיע את הכותל.
נוסעים ברכב או באוטובוס,
או שבכלל אנחנו גרים קרוב
ויכולים ללכת ברגל ...אבל
לפני קצת יותר מחמישים
שנה זה לא היה כל כך פשוט.
ירושלים העתיקה לא היתה
בידינו! אם תשאלו את סבא
או סבתא שלכם ,הם בודאי
יזכרו את הימים בהם לא היה
נתן כלל להגיע אל הכותל .היו
משקיפים עליו מרחוק מרחוק
ומתגעגעים אליו.
לפני חמישים ושתים שנה ארע דבר עצום.
זה התחיל במצב קשה מאד שהיה במדינת
ישראל .המדינות הערביות שמסביבנו החליטו
לצאת למלחמה קשה נגד ישראל .הם רצו
לפגוע בנו בצורה חמורה ומסכנת מאד!

כל תושבי ישראל היו בפחד נוראי .המתח היה
חזק מאד .היה נראה שעומדת לפרוץ מלחמה
קשה שתוצאותיה עלולות להיות מאוד מאוד
עצובות ליהודים שבמדינת ישראל.
ובאמת ,מלחמת ששת הימים פרצה.
איבדנו חיילים יקרים ועל כך
אנחנו מאוד מאוד מצטערים.
אבל בזכות החיילים שנלחמו
במסירות נפש  -זכינו בעזרת ה'
לניסים גדולים ועצומים!
לא רק שניצחנו במלחמה,
נגד הצבאות הגדולים שרצו
להילחם בנו ,אלא זכינו גם
בשחרור הר הבית ,העיר
העתיקה בירושלים וחלקים
נוספים ברחבי הארץ.
ממצב קשה של חשש חמור
לחיי תושבי ישראל ,עברנו
למצב מדהים בו ירושלים כולה בידינו ,וכן
יהודה ,שומרון ,סיני והגולן.
על כל אלה אנחנו מודים ומהללים ביום
ירושלים ,ומבקשים שהקב"ה ימשיך לעשות
לנו ניסים ונפלאות ויבנה לנו את בית
המקדש במהרה!

> > >
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
.1

מאיזה גיל ספרו את בני ישראל?
יזה שבט לא נמנה עם בני ישראל?

 .2א

באיזה צד היה דגל מחנה ראובן?

.3
 .4מאיזה גיל ספרו את הלוויים?
 .5כמה לוויים היו בסך הכול?

 .6כמה פרשות יש בספר במדבר?
 .7מהי

הפרשה האחרונה בספר במדבר?
חידת חדגא:
איזה שבט היה בעל מספר האנשים הגדול ביותר?
חידת פולקע:
איזה שבט היה בעל מספר האנשים הקטן ביותר? מדוע?

meirkids.co.il
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מילים לירושלים
כמה משמותיה של ירושלים התבלבלו .התוכלו לגלות מה הם?

וצין
__________

לא ירא
__________

שדה קורה
__________

משל
__________

דק הצעיר
__________

מוריש לי
__________

ביוס
__________

רקמתי רכבל
__________

פו יפנה
__________

נאמירה קנה
__________

לי ילך פיות
__________

האמר עתי
__________
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