בס"ד

מא ִירי ִירי
מ ִ
100

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת בהעלותך תשע"ט

ָאסּור לְ ִה ְתי ֵָאׁש
לֹותָך"
"ּב ַה ֲע ְ
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים! ְּב ָפ ָר ַׁשת ְ
ּתֹורה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ֶּפ ַסח ֵׁשנִ יַ .מהּו
ַה ָ
ֶּפ ַסח ֵׁשנִ י?
ֶּפ ַסח ֵׁשנִ י הּוא ֹלא ַמ ָּמׁש ַחג .זֶ הּו
ּנֹועד לְ ִמי ֶׁשֹּלא ָהיָ ה יָ כֹול
יֹום ֶׁש ָ
לְ ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ַּבן ַה ֶּפ ַסח ַּב ֶּפ ַסח
ָה ִראׁשֹוןִ .מי ֶׁש ָהיָ ה ָט ֵמא אֹו ֶׁשהּוא
חֹוקה וְ ֹלא ָהיָ ה יָ כֹול
ָהיָ ה ְּב ֶד ֶרְך ְר ָ
לְ ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ַּבן ַה ֶּפ ַסח ִּבזְ ַמּנֹו,
יסן ,יֵ ׁש לֹו ִהזְ ַּד ְּמנּות ְׁשנִ ּיָ ה
ְּבי"ד ְּבנִ ַ
וְ הּוא יָ כֹול לְ ָה ִביא ֶאת ָק ְר ַּבן ַה ֶּפ ַסח
ַא ַחר ּכָ ְך ְּבי"ד ְּב ִאּיָ רֶ .את ַה ֲהלָ כָ ה
ַהּזֹו ָא ַמר מ ֶֹׁשה ְּב ֵׁשם ה' לְ כַ ָּמה
ֲאנָ ִׁשים ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ִה ְצ ָט ֲערּו ַעל
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ּכָ ְך ֶּׁש ֵהם ֹלא יָ כְ לּו לְ ַה ְק ִריב
ֶאת ָק ְר ַּבן ַה ֶּפ ַסח ָה ִראׁשֹון.
אֹותנּו?
ַמה זֶ ה ְמלַ ֵּמד ָ
אֹותנּו ֶׁשּגַ ם ִאם ֹלא
ָ
זֶ ה ְמלַ ֵּמד
ִה ְצלַ ְחנּו ְּב ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ָר ִצינּו לַ ֲעׂשֹות,
ֹלא ִה ְס ַּפ ְקנּו אֹו ֹלא יָ ָצא לָ נּו טֹוב,
ָאסּור לָ נּו לְ ִה ְתיָ ֵאׁש! יֵ ׁש ִהזְ ַּד ְּמנּות
ְׁשנִ ּיָ ה .נְ נַ ֶּסה ׁשּוב וְ אּולַ י ַה ַּפ ַעם
ּתֹורה
יחַ .מ ָּמׁש ּכְ מֹו ֶׁש ַה ָ
נַ ְצלִ ַ
נֹותנֶ ת ִהזְ ַּד ְּמנּות ְׁשנִ ּיָ ה לְ ִמי ֶׁש ָר ָצה
ֶ
יח.
לְ ַה ְק ִריב ָק ְר ַּבן ֶּפ ַסח וְ ֹלא ִה ְצלִ ַ
ַאף ַּפ ַעם ֹלא לְ ִה ְתיָ ֵאׁשֶ ,אּלָ א ַרק
יח ּולְ נַ ּסֹות ׁשּוב.
לִ ְרצֹות לְ ַה ְצלִ ַ
ָאז ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו ְּב ַה ְצלָ ָחה!
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שעת
סיפור
ַהּיַ ְצ ָרן
ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול וְ ָע ִׁשיר ֶה ְחלִ יט לִ ְבנֹות לְ ַעצְ מֹו
ַא ְרמֹון ְמפ ָֹאר וְ ַרב ְמ ַמ ִּדיםֶׁ ,שּיְ נַ ֵּקר ֶאת ֵעינֵ י
יתיו ַה ְּמלָ כִ ים ְּב ַר ֲח ֵבי ָהעֹולָ ם .הּוא ִּתכְ נֵ ן
ֲע ִמ ָ
יטב ָה ַא ְד ִריכָ לִ יםּ ,גִ ּיֵ ס ֶאת
ֶאת ָה ַא ְרמֹון ִעם ֵמ ַ
חּומים וְ ֶה ֱע ִמיד
צֹוע ִמּכָ ל ַה ְּת ִ
יטב ַּב ֲעלֵ י ַה ִּמ ְק ַ
ֵמ ַ
ׁשּותם ַמ ְׁש ַא ִּבים ִּבלְ ִּתי נִ ְדלִ ים ֶׁשל ּכֶ ֶסף וְ ֶׁשל
לִ ְר ָ
בֹודהֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיֶ ה ָּד ָבר ֶׁשּיְ ַעּכֵ ב ֶאת ַה ְּבנִ ּיָ ה.
ּכ ַֹח ֲע ָ
ּבֹונּוסים
ִ
ּכֻ ּלָ ם ָע ְבדּו ְּב ִמ ְׁשנֵ ה ֶמ ֶרץַ ,ה ַּתגְ מּולִ ים וְ ַה
בֹודה,
ֶׁש ִחּלֵ ק ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ֶה ְחלֵ ט ָעזְ רּו לְ זָ ֵרז ֶאת ָה ֲע ָ
קּופה ֹלא ֲא ֻרּכָ ה ָע ַמד ָה ַא ְרמֹון ַעל ִּתּלֹו
וְ כַ ֲעבֹר ְּת ָ
ּומ ְר ִׁשים ְּב ִדּיּוק ּכְ ִפי ֶׁש ָחלַ ם ַה ֶּמלֶ ְך.
ּגָ דֹולְ ,מפ ָֹאר ַ
ַה ֶּמלֶ ְך ַה ְמ ֻרּצֶ ה ּכִ ּנֵ ס ֶאת ּכָ ל ַּב ֲעלֵ י ַה ְּמלָ אכָ ה,
אֹותם לִ ְמ ִס ַּבת ֲחנֻ ּכַ ת ַּביִ ת ְמיֻ ֶח ֶדת
ָ
וְ ִהזְ ִמין
יתם',
'א ֶּתם ֶׁש ְּבנִ ֶ
בּורםַ ,
ֶׁש ֵּת ָע ֵרְך ַרק ַּב ֲע ָ

ָא ַמר ַה ֶּמלֶ ְך' ,וַ ֲאנִ י רֹוצֶ ה לַ ְחּגֹג ִא ְּתכֶ ם ֶאת
ֲחנֻ ּכַ ת ָה ַא ְרמֹון'.
הּואר ִּב ְׁשלַ ל אֹורֹות ,צְ לִ ילִ ים ְׁש ֵק ִטים
ָה ַא ְרמֹון ַ
וַ ֲע ֵר ִבים ִה ְת ַּפּזְ רּו ַּב ֲחלַ ל ָה ַא ְרמֹון וְ ִה ְדּגִ ימּו ֶאת
יה ָׁש ְקדּו
קֹוס ִט ָיקה ֶׁש ָעלֶ ָ
ילּותּה ֶׁשל ָה ֶא ְ
יְ ִע ָ
ֹלא ְמ ַעטָ ,האּולָ ם ַהּגָ דֹול ָע ַמד ָהכֵ ן לִ ְקֹלט ֶאת
ְמאֹות ַה ֻּמזְ ָמנִ ים ,וְ ֵאּלּו ֵה ֵחּלּו ְמ ַמּלְ ִאים ֶאת
יהםָּ .תג
יטב ִּבגְ ֵד ֶ
בּוׁשים ְּב ֵמ ַ
ַה ָּמקֹום ַאט ַאט ,לְ ִ
ְמזַ ֶהה נִ ַּתן ַעל ַּדׁש ִּבגְ ּדֹו ֶׁשל ּכָ ל ֻמזְ ָמןּ ,ובֹו ָהיּו
ּומ ְמ ִחּיּותֹו.
רּוטים ְׁשמֹוִ ,מ ְקצֹועֹו ֻ
ֲח ִ
יטב ַה ֵּׁש ִפים ָע ְמלּו
ָהאֹכֶ ל ֻהּגַ ׁש ּכְ יַ ד ַה ֶּמלֶ ְךֵ ,מ ַ
עֹורר ֵּת ָאבֹון,
רֹונֹומי ְמ ֵ
ִ
רּוע ּגַ ְס ְט
לְ ָה ִפיק ֵא ַ
ַהּיַ יִ ן זָ ַרם ְּב ֶׁש ַפע ,וְ ַה ֻּמזְ ָמנִ ים ֹלא ִה ְׁש ִאירּו ֶאת
ַהּכֹוסֹות ְמלֵ ִאיםֵ ,הם ֵהגִ ירּו ּכֹוס ַא ַחר ּכֹוס
וְ ֶה ְחלִ יקּו ֶאת ַה ְּמ ַת ַא ְבנִ ים ֶׁש ֻהּגְ ׁשּו ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה
רּוח
לְ ַמ ֲע ַמ ֵּקי ַה ֵּק ָבהּ .כְ ֶׁש ַהּיַ יִ ן ֵה ֵחל עֹולֶ ה לַ ּמ ַֹח וְ ָה ַ
יטב נָ ַטל ֶאת ְרׁשּות ַה ִּדּבּור
ּטֹובה ֻה ְרּגְ ָׁשה ֵה ֵ
ַה ָ
ֹּומת
ּוב ֵּקׁש ֶאת ְּתש ַ
בֹודה ִ
ֶא ָחד ִמ ְמנַ ֲהלֵ י ָה ֲע ָ
לִ ָּבם ֶׁשל ַהּנֶ ֱא ָס ִפיםּ'ִ :ב ְרׁשּות ַה ֶּמלֶ ְךֲ ,א ַב ֵּקׁש
ּומ ַמּצֶ ה ּכְ ֵדי לְ ַהכְ ִר ַיע ַּב ְּׁש ֵאלָ ה,
לַ ֲערְֹך ִּדּיּון ָקצָ ר ְ
עֹומד
ִמיהּו ָה ָא ָדם ֶׁש ִּבלְ ָע ָדיו ֹלא ָהיָ ה ָה ַא ְרמֹון ֵ
> > >
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ּמּובןַ .ה ָּק ָהל
ַעל ִּתּלֹוִ ,מּלְ ַבד ֲאדֹונֵ נּו ַה ֶּמלֶ ְךּ ,כַ ָ
יֹונֹותיו ּולְ ַהּצִ ַיע ָמ ֳע ָמ ִדים'.
ֻמזְ ָמן לְ ַהּגִ יׁש ֶאת ַר ְע ָ
ְס ָע ָרה ִה ְתחֹולְ לָ ה ָּבאּולָ םְּ ,בלִ יל ֶׁשל קֹולֹות
יתית זֶ ה ָּבזֶ ה,
ְמ ֻח ְס ָּפ ִסים נִ ְׁש ְמעּו ִמ ְתנַ ּגְ ִׁשים ֲחזִ ִ
ּכָ ל ֶא ָחד ָרצָ ה לִ ְקׁשֹר ֶאת ַהּכְ ָת ִרים לְ ַעצְ מֹו אֹו
לְ ָפחֹות לַ ַּמ ְחלָ ָקה ֶׁש ָּבּה ָע ַבדַ .ה ַּמנְ ֶחה ִּב ֵּקׁש ֶאת
ֹּומת לֵ ב ַה ָּק ָהל וְ ִהזְ ִמין ֶאת ַה ֻּמ ְמ ִחים לְ ַהּצִ יג
ְּתש ַ
צּורה ְמ ֻס ֶּד ֶרת ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה.
רּומ ָתם ְּב ָ
ֶאת ְּת ָ
ָקד ָה ִראׁשֹון ִק ָּדה
ֶאת
ֲע ֻמ ָּקה וְ ִהּצִ יג
'אנִ י
ַעצְ מֹו ִּב ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְךֲ :
אׁשי ֶׁשל
ָה ַא ְד ִריכָ ל ָה ָר ִ
ָה ַא ְרמֹוןְּ ,בלִ י ַה ָּתכְ נִ ּיֹות
ֶׁשּלִ י ּולְ ֹלא ַה ַּמּפֹות
ֶׁש ִּׂש ְר ַט ְט ִּתי ׁשּום ָּד ָבר
עֹומדִ ,איׁש ֹלא
ֹלא ָהיָ ה ֵ
ּומ ְרּכָ ב ּכָ ל ּכָ ְך'.
יח לִ ְבנֹות ַמ ֶּׁשהּו ְמ ֻס ָּדר ֻ
ָהיָ ה ַמצְ לִ ַ
ַה ֶּמלֶ ְך ִהנְ ֵהן ְּברֹאׁשֹו וְ נָ ַתן ֶאת ְרׁשּות ַה ִּדּבּור
אׁשי:
לַ ּנַ ּגָ ר ָה ָר ִ
ִ'ּבלְ ָע ַדיִ ',הכְ ִריז ָה ִאיׁש ֲהלּום יַ יִ ןֹ' ,לא ָהיָ ה ּכָ אן
ּכְ לּוםֲ ,א ִפּלּו ֶאת ַהּכִ ֵּסא ֶׁש ֲאדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְך ִמ ְת ַרּוֵ ַח
ֹיתיֶׁ .שֹּלא לְ ַד ֵּבר ַעל
ָעלָ יו ִּב ְרגָ ִעים ֵאּלּו ֲאנִ י ָע ִש ִ

קֹופיםַ ,ה ַחּלֹונֹות וְ ָה ֲא ָדנִ ים
ַה ְּדלָ תֹות וְ ַעל ַה ַּמ ְׁש ִ
ֹאמר
וְ כָ ל ַמה ֶּׁש ָעשֹּוי ֵעץ ָּב ַא ְרמֹון ַהּזֶ ה ,וְ ִאם נ ַ
ֶאת ָה ֱא ֶמת ָאז ֻרּבֹו ֶׁשל ָה ַא ְרמֹון ָעשֹּוי ֵמ ֵעץ
ֲאדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְך'.
הֹורה לְ רֹאׁש
ַה ֶּמלֶ ְך ִה ְמ ֵהם ַמ ֶּׁשהּו ִּבלְ ִּתי ָּברּור וְ ָ
קֹוד ָמיו
ַהּזַ ּגָ גִ ים לָ ֵשֹאת ֶאת ְּד ָברֹוּ .גַ ם הּוא ּכְ ְ
ִהּצִ יג ֶאת ַעצְ מֹו וְ ִד ֵּבר ְּב ֶׁש ַבח ַמ ֲע ָשֹיו ,הּוא
יט ַראזִ 'ים ַהּנָ ִאיםִ ,הצְ ִּב ַיע ַעל
ֶה ֱחוָ ה ַעל ַהּוִ ְ
ַה ַחּלֹונֹותַ ,על ַה ְּדלָ תֹות
ָה ֲעׂשּויֹות ְּב ִׁשּלּוב ֶׁשל ֵעץ
ּוזְ כּוכִ יתַ ,על ַהּנִ ְב ָרׁשֹות
ַה ְמפ ָֹארֹות ,וְ ִסּיֵ ם ֶאת
ְּד ָב ָריו ְּב ַהכְ וָ נָ ה לְ ִד ְמיֹון
'ּת ֲארּו לְ ַעצְ ְמכֶ ם
ֻמ ְד ָרְךַ ,
עֹושֹה
ֶ
יתי
ָהיִ ִ
ֶׁשֹּלא
זְ כּוכִ ּיֹותֵ ,איְך ְּב ִדּיּוק
יֹוׁש ִבים ּכָ אן ְּבלַ יְ לָ ה ָח ְר ִּפי ֶׁשּכָ זֶ ה.'...
יתם ְ
ֱהיִ ֶ
וְ כָ ְך ֵהם נִ ּגְ ׁשּו ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ְמ ַעּצְ ֵבי ַה ְּפנִ ים,
ַה ַחּיָ ִטים ֶׁש ָּת ְפרּו ֶאת ַהּוִ ילֹונֹותָ ,ה ַר ָּפ ִדים ֶׁש ִר ְּפדּו
ֶאת ַהּכִ ְסאֹותַ ,ה ַּבּנָ ִאים ֶׁש ָע ְסקּו ִּב ְמלֶ אכֶ ת
ַה ְּבנִ ּיָ ה ַעצְ ָמּה ּ -כָ ל ֶא ָחד ִהּצִ יג ֶאת ַעצְ מֹו וְ ֶאת
ּוב ֵּקׁש לִ זְ ּכֹות ִּב ְת ִהּלַ ת עֹולָ ם ֵאצֶ ל ַה ֶּמלֶ ְך.
ָּפ ֳעלֹו ִ
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יהם ָה ֲא ֻדּמֹות
ּכֻ ּלָ ם ִסּיְ מּו ,וְ ָתלּו ֶאת ֵעינֵ ֶ
וְ ַה ְמזֻ ּגָ גֹות ַּב ֶּמלֶ ְך ֶׁשּיַ כְ ִר ַיע ִמי הּוא ָה ִאיׁש
עֹומד ַעל ִּתּלֹו ,לְ ִמי
ֶׁש ִּבלְ ָע ָדיו ֹלא ָהיָ ה ָה ַא ְרמֹון ֵ
ַהּכָ בֹוד ּולְ ִמי ַה ְּת ִהּלָ ה.
ַה ֶּמלֶ ְך ָעצַ ם ֶאת ֵעינָ יו ּכְ ִמ ְת ַרּכֵ זַ ,א ַחר ָּפ ַתח
ּיֹוׁש ִבים ָּבאּולָ םּ ,כְ מֹו
אֹותן וְ ָס ַקר ְּב ַמ ָּבטֹו ֶאת ַה ְ
ָ
ְמ ַב ֵּקׁש לִ ְראֹות ִמי יִ ָּׂשא ֵחן ְּב ֵעינָ יו.
וְ ָאז נִ ְפ ְּת ָחה ַה ֶּדלֶ ת.
ּומ ֻפ ָחם ָע ַמד ָה ִאיׁש ַּב ֶּדלֶ תַ .הּכֹל
ָׁשחֹרְ ,מ ֻפּיָ ח ְ
רּורי זֶ ה
ֹאׁשם ְּת ֵמ ִהים ַמה לְ ַׁש ֲח ִ
סֹובבּו ֶאת ר ָ
ְ
ְּבאּולַ ם ָה ַא ְרמֹוןּ .גַ ם ַה ֶּמלֶ ְך ָּתלָ ה ּבֹו ֵעינַ יִ ם
'אנִ י ַהּנַ ָּפח!'
ְּת ֵמהֹות ,וְ ָה ִאיׁש ּגִ ְמּגֵ ם ַקּלֹותֲ :
לֹומר?' ִה ְר ִעים קֹולֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך,
'מה יֵ ׁש לְ ָך ַ
ָ
הֹופ ָעתֹו ַהֹּלא ְמכֻ ֶּב ֶדת
ִּבלְ ִּתי ְמ ֻרּצֶ ה ַּב ֲעלִ יל ֵמ ָ
ֶׁשל ַהּנַ ָּפח.
ֹיתי לְ כֻ ּלָ ם ּכָ אן ֶאת ַהּכֵ לִ ים'ָ ,א ַמר
'אנִ י ַרק ָע ִש ִ
ֲ
ָה ִאיׁש וְ ָׁש ַתק.
הּוא נִ ּצַ ח.
•••
נֹוׁשית ְמ ַסנְ וֶ ֶרת ֶאת ֵעינֵ י
ְּתכּונַ ת ַהּגַ ֲאוָ ה ָה ֱא ִ
ּוב ֶא ְפ ָׁשרּות
ָה ָא ָדם ,הּוא נֵ ַחן ְּבכ ַֹח יְ צִ ָירה ַא ִּדיר ְ

ְּפ ֻעּלָ ה נִ ְר ֶח ֶבתְּ .ביָ דֹו לַ ֲהרֹס וְ לִ ְבנֹות ,לִ נְ ט ַֹע
וְ לַ ֲעקֹר ,לְ ַפ ֵּת ַח ֶטכְ נֹולֹוגְ יֹות ּולְ ַה ְמצִ יא ְּפלָ אֹות.
ֲא ָבל ְּבתֹוְך ּכָ ל ָה ֲע ִשֹּיָ ה ַה ְּברּוכָ הְּ ,בתֹוְך ַה ֶּמ ְר ָחב
ֶׁשּנִ ַּתן לֹו לִ ּצֹר וְ לַ ֲעׂשֹות ,הּוא ָעלּול לִ ְראֹות ֶאת
ַעצְ מֹו ּכְ ִמי ֶׁשּנִ ְמצָ א ְּב ִפ ְסּגַ ת ָהעֹולָ םּ ,כְ ִמי ֶׁש ֵאין
לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ֶּמּנּו וְ ֹלא ָּד ָברַ .הּיֹוצְ ָרנּות ְמ ַׁשּכֶ ֶרת
חּוׁשה ֶׁש ִהיא ַמ ֲענִ ָיקה לָ ָא ָדם
חּוׁשים ,וְ ַה ְּת ָ
ִ
ימהַ ,אְך ָּבּה ָּב ֵעת ְמ ֻסּכֶ נֶ תּ ,כִ י ִאם ַהּיֹוצֵ ר
ַמ ְד ִה ָ
ׁשֹוכֵ ַח ֶאת ִמי ֶׁשּנָ ַתן לֹו ֶאת ַהיְ כֹלֶ ת לִ ּצֹרֶ ,את
ִמי ֶׁש ֶה ֱענִ יק לֹו ְּב ַמ ָּתנָ ה ֶאת ּכְ לֵ י ַהיְ צִ ָירה ,הּוא
ְמ ַפ ְס ֵפס ְּב ֶעצֶ ם ֶאת ַה ְּׁשלִ יחּות ָה ֶעלְ יֹונָ ה ֶׁשּלֹו.
יֹוד ַע ִמי נָ ַתן
ּכִ י יֹוצֵ ר ֶׁשּנֵ ַחן ְּב ִמ ַּדת ֲענָ וָ ה ַמּכִ יר וְ ֵ
לֹו ֶאת ַהּכֹחֹות לִ ּצֹר וְ לִ ְפעֹלַ ,מ ְרּכִ ין ֶאת רֹאׁשֹו
רֹומם ֶאת ַהּכְ לִ י ֶׁשּנִ ַּתן
ּוביצִ ָירתֹו הּוא ְמ ֵ
ַּב ֲענָ וָ הִ ,
ּומ ַפ ְר ֵסם ֶאת ּכֹחֹו ַהּנִ ְשֹּגָ ב ֶׁשל ַהּיֹוצֵ ר ָה ֶעלְ יֹון
לֹו ְ
ֶׁשּנָ ַתן ְּביָ דֹו ֶאת ַהּכֹחֹות ּכֻ ּלָ םָ .א ְמנָ ם הּוא ַמגְ ִׁשים
ֶאת יִ עּודֹו ְּבהֹוצִ יאֹו ֶאת ּכ ַֹח ַהיְ צִ ָירה ֶׁשּבֹו ֶאל
ַהּפ ַֹעלֲ ,א ָבל ַא ֲח ֵרי ַהּכֹל ִאם יֵ ׁש ּבֹו ַהּכִ ְׁשרֹון וְ ֹלא
יע ֶאת זֶ ה ְּבתֹוכֹו.
יׁשהּו נָ ַתן וְ ִה ְט ִּב ַ
לְ ַא ֵחרָ ,אז ִמ ֶ
הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסר השכל
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עדיף לדבר [א]

ירון נחשב לילד טוב בבית הספר .הוא
למד כמו שצריך ,הקשיב בשיעורים
והתנהג בסדר .זה לא שתמיד תמיד הוא
היה מושלם בכול ,קרה לפעמים שהוא
התעצבן או אמר מילה שלא במקום,
אבל בסך הכול המורים
והחברים אהבו אותו .גם
אם קרה משהו לא נעים
בינו לבין אחד החברים,
תמיד זה היה חולף והם
היו חוזרים לשחק יחד.
כך זה היה ,עד שמשהו
השתנה .באותו היום הביא
ירון לבית הספר כדור סל חדש שקיבל
במתנה מסבא וסבתא .הכדור היה גדול
ויפה ,וירון תכנן לשחק בו אחרי הלימודים
במגרש השכונתי.
לאחר אחת ההפסקות ,כשחזר ירון אל
הכיתה הוא רואה התגודדות מסביב

למקום שלו בכיתה .במרכז עמד אלי
הגבוה ,וסביבו עמדו הילדים ופטפטו
בקול רם .בידיו של אלי היה לא פחות
מאשר הכדור החדש של ירון .אלי החזיק
את הכדור וגילה ידע רב בכדורי סל.
הבעיה היא שתוך כדי ההסברים שלו הוא
נתן אגרופים חזקים
בכדור .הוא חבט
בו מפה ומשם ,כדי
להראות כיצד סופג
הכדור את החבטות
והכדרורים.
זה כבר לא מצא חן
בעיני ירון" .מה הוא
חובט בכדור שלי?! הוא יפוצץ לי אותו!",
חשב לעצמו .גם כשאלי ראה את ירון,
הוא לא הניח את הכדור מידיו .ירון הרגיש
שהוא הולך ומתעצבן יותר ויותר .מעשיו
של אלי נראו לו כחוצפה גדולה" .זה ממש
גזל!" חשב לעצמו.

> > >
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ירון התחיל לחשוב כיצד להגיב ,אבל אז
נכנס המורה לכיתה .אלי הניח את הכדור
והתיישב במקום עם שאר הילדים.
בגמר הלימודים לקח ירון את הכדור
ומישש אותו .היה נדמה לו שהכדור
כבר אינו מנופח כמו שצריך ,וגם הוא
נראה קצת שחוק .הכעס שהיה בליבו
על אלי חזר והתעצם .הוא הרגיש שהוא
לא יכול לסלוח לאלי על שקלקל לו את
הכדור החדש.

האמת היא שאלי לא כל כך שם לב לכך
שירון אינו משוחח איתו .הוא לא שם לב
שירון כועס עליו .עד שהגיע יום הולדתו
של ירון .אמא של ירון נוהגת לערוך
מסיבת יום הולדת לילדים שלה .כשלירון
יש יום הולדת כל חברי הכיתה מוזמנים
אליו לבית .אבל לא סתם מוזמנים ,אלא
מוזמנים אישית .ירון מדפיס הזמנה
יפה במחשב כמספר תלמידי הכיתה,
ויחד עם אמו הוא עובר על הרשימה
של הילדים ואמו רושמת בכתב יפה את
שמות הילדים על ההזמנות.

ירון היה ילד רגוע ,והוא לא תכנן להיכנס
למריבה עם אלי .הוא רק השאיר בליבו
הרבה כעס עליו .באותו היום הוא לא הלך
לשחק במגרש .הוא הרגיש שהכדור כבר גם הפעם ישבו אמא וירון וכתבו את
אינו חדש ,ולא היה לו חשק לשחק בו.
השמות על ההזמנות לקראת מסיבת יום
מאז אותו היום ירון לא דיבר עם אלי .ההולדת שתתקיים בעוד יומיים.
הוא הרגיש שהוא לא יכול למחול לו
"לא אמא ,את אלי אנחנו לא כותבים!"
על דבר שכזה ,מה גם שאלי בכלל לא
ביקש סליחה.
המשך בשבוע הבא
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1ממה היתה עשויה המנורה?
בכורות (בהתחלה) לעבודה במשכן?
 .2מדוע נבחרו ה
ליף את הבכורות בעבודת המשכן?
 .3מי הח
יזה גיל הלוויים היו עובדי במשכן?
 .4עד א
 .5באיזה תאריך חל פסח שני?
ישראל שעליהם להמשיך במסע?
 .6כיצד סימן הענן לבני
למי "היד ה' תקצר" ובאיזה הקשר?
 .7מי אמר
שני האנשים שהתנבאו בממחנה?
 .8מי היו
חידת חדגא:
מצאו לפחות  3ירקות בפרשה!
חידת פולקע:
איזה "קל וחומר" כתוב בפרשת השבוע בתורה?

meirkids.co.il
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מבוך
ִעזרו לכוהן להגיע את המנורה!

meirkids.co.il
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