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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת שלח-לך תשע"ט

יצית
זְ כִ ַירת ַה ִּצ ִ
מֹופ ָיעה
ִ
"ׁשלַ ח-לְ ָך"
ְּבסֹוף ָּפ ָר ַׁשת ְ
ָּפ ָר ַׁשת ַה ִּצ ִיציתְּ .ב ָפ ָר ַׁשת ַה ִּצ ִיצית
אֹותנּו לָ ִׂשים ִצ ִיצּיֹות
ּתֹורה ְמ ַצּוָ ה ָ
ַה ָ
ַעל ִּפּנֹות ַה ְּבגָ ִדים ַּב ֲעלֵ י ַא ְר ַּבע
ּדּוע ה' ר ֶֹוצה ֶׁשּנָ ִׂשים
ַהּכְ נָ פֹותַ .מ ַ
ֶאת ַה ִּצ ִיצּיֹות ַעל ַה ְּבגָ ִדים? ַמה
חּוטים
ִ
ּתֹועלֶ ת ֵׁשּיׁש ְּבכַ ָּמה
ַה ֶ
ֶׁש ִּמ ְׁש ַּתלְ ְׁשלִ ים ֵמ ַה ֶּבגֶ ד?
ּתֹורה ַמ ְס ִּב ָירה לָ נּו ֶאת ַה ִּס ָּבה:
ַה ָ
"לְ ַמ ַען ִּתזְ ּכְ רּו וַ ֲע ִׂש ֶיתם ֶאת ּכָ ל
וֹותי"ַ .על יְ ֵדי ְר ִאּיַ ת ַה ִּצ ִיצית
ִמ ְצ ָ
ּתֹורהֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ָא ָדם נִ זְ ּכָ ר ְּב ִמ ְצוֹות ַה ָ
ּתֹורה נִ כְ ַּתב ֶׁש ָּצ ִריְך לָ ִׂשים ֶאת
ַּב ָ
ַה ִּצ ִיצית ַעל ַה ְּבגָ ִדים ,וְ כָ כָ ה הּוא
זֹוכֵ ר ָּת ִמיד לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות.

ֲחכָ ֵמינּו ַמ ְס ִּב ִירים ֶׁש ַה ְמ ַרּגְ לִ ים
יסה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
ָח ְׁשׁשּו ֵמ ַהּכְ נִ ָ
ִּבגְ לַ ל ֶׁש ֵהם ֵה ִבינּו ֶׁש ָּב ָא ֶרץ יִ ְהיֶ ה
יֹום-יֹומּיֹות,
ִ
צ ֶֹרְך לַ ֲעסֹוק ִּב ְפ ֻעּלֹות
בֹודה וְ ַח ְקלָ אּותַ .ה ְמ ַרּגְ לִ ים
ּכְ מֹו ֲע ָ
ֹלא ָרצּו לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל ָה ָא ֶרץ ּכִ י ֵהם
ּוחנִ ית
ָרצּו לְ ִה ָּׁש ֵאר ַּב ַּד ְרּגָ ה ָהר ֲ
בֹוהה ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר.
ַהּגְ ָ
אּולַ י ִּבגְ לַ ל זֶ ה ה' נָ ַתן לָ נּו ֶאת
ִמ ְצוַ ת ַה ִּצ ִיציתֶׁ ,ש ַעל יָ ָדּה ָּת ִמיד
נִ זְ ּכֹור ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות ,וְ כָ כָ ה ּגַ ם
ְּוב ַמ ֲע ֵׂשי
בֹודה
ּכְ ֶׁשּנַ ֲעסֹוק ַּב ֲע ָ
ַהּיֹום-יֹום ,נָ ִׂשים לֵ ב לְ ִקּיּום
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות.
ַה ָ
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שעת
סיפור
נָ א לְ ַדּיֵ ק
עֹודד
דּומיםְ .מ ֵ
'ּמּגִ יד'ּ ,כָ ְך ָק ְראּו לֹו ּכֻ ּלָ ם ְּביָ ִמים ְק ִ
ַה ַ
רּוח יַ ֲהדּות ְּבלִ ָּבםּ ,וכְ ֶׁש ָר ָאה ְּד ָב ִרים
יח ַ
ּומ ִפ ַ
ֲאנָ ִׁשים ֵ
יח ּולְ ַהלְ קֹות
ַהּצְ ִריכִ ים ִחּזּוק הּוא ֹלא ָּפ ַחד לְ הֹוכִ ַ
ּובין
עֹובר ֵּבין ּכְ ָפ ִרים ֵ
נֹודד ַּב ְּד ָרכִ יםֵ ,
ִּבלְ ׁשֹונֹוָ .היָ ה ֵ
ּגֹור ִרים ָּב ֶהםְ ,מ ַב ֵּקׁש ָהיָ ה ֶאת
הּודים ִמ ְת ְ
ֲעיָ רֹות ֶׁשּיְ ִ
ׁשּותם ֶׁשל ּגַ ָּב ֵאי ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת לְ ַה ְׁש ִמ ַיע ֶאת ְּד ָב ָריו
ְר ָ
יהם,
ִּב ְפנֵ י ַהּצִ ּבּור ,וְ ֵאּלּוּ ,כְ ֶׁש ָה ִאיׁש נָ ָשֹא ֵחן ְּב ֵעינֵ ֶ
וְ ָהיָ ה נִ ְר ֶאה לָ ֶהם ּכְ ִאיׁש צֶ ֶדק ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ָמה לְ ַה ְׁש ִמ ַיע,
קֹומית ּכְ ֵדי
ּדֹואגִ ים לְ כַ ּנֵ ס ֶאת ְּבנֵ י ַה ְּק ִהּלָ ה ַה ְּמ ִ
ָהיּו ֲ
לְ ַה ֲאזִ ין לִ ְד ָב ָריו ֶׁשל ַה ַּמּגִ ידַּ .פ ְרנָ ָסתֹו ָּב ָאה ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל
הּודי ַה ָּמקֹוםֶׁ ,ש ָעזְ רּו לֹו ְּב ַעיִ ן
יהם ֶׁשל יְ ֵ
רּומֹות ֶ
ֵ
ִמ ְּת
ּמּובן ְּב ֶה ְת ֵאם
דּודיו ,וְ כַ ָ
ּובנְ ָ
ימתֹו ִ
יָ ָפה לְ ַה ְמ ִׁשיְך ִּב ְמ ִׂש ָ
מּותם ֵמ ַה ְּד ָר ָׁשה.
לְ ִה ְת ַר ְּׁש ָ
ּדּוּבנָ א'ָ .א ְמנָ ם
'ּמּגִ יד ִמ ְ
ְּב ַמ ְסלּול זֶ ה צָ ַעד ּגַ ם ַה ַ
ּדּוּבנָ א ָׁשם ִׁש ֵּמׁש ּכְ ַרב,
בּועה ָהיְ ָתה ָּב ִעיר ְ
ִמ ְש ָֹרתֹו ַה ְּק ָ
עֹובר ּגַ ם ְּב ִרּכּוזִ ים
נֹודד וְ ֵ
ֲא ָבל ִמ ַּפ ַעם לְ ַפ ַעם ָהיָ ה ֵ

ּומיַ ֵּסר
יחְ ,מ ַד ְר ֵּבן ְ
ּדֹורׁש ּומֹוכִ ַ
הּודּיִ ים ֲא ֵח ִריםֵ ,
יְ ִ
בֹודת
לְ ִה ְת ַחּזְ קּות ,לְ ִה ְת ַעּלּות ּולְ ִה ְתיַ ֲעלּות ַּב ֲע ַ
חֹוקה.
ּדּוּבנָ א' לַ ֲעיָ ָרה ְר ָ
'ּמּגִ יד ִמ ְ
ּבֹוראַּ .פ ַעם ִהּגִ ַיע ַה ַ
ַה ֵ
נֹודע
ָהיְ ָתה זֹו ַּפ ַעם ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ַרגְ לָ יו ָּד ְרכּו ַּב ָּמקֹוםַ .
ּוב ֵּקׁש לְ ַה ְׁש ִמ ַיע
ּגֹור ִרים ָּבּהִ ,
הּודים ַר ִּבים ִמ ְת ְ
לֹו ֶׁשּיְ ִ
יהם ֶאת ְּד ָב ָריו.
ִּב ְפנֵ ֶ
ּדּוּבנָ א ּכָ לְ לָ ה ִה ְת ַחּכְ כּות
בֹודה ֶׁשל ַה ַּמּגִ יד ִמ ְ
יטת ָה ֲע ָ
ִׁש ַ
ִעם ַה ָּק ָהלְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ָהיָ ה ִמזְ ַּד ֵּמן לְ ָמקֹום ָח ָדׁש,
עֹובר ַּב ְּׁשוָ ִקים,
ּתֹובב ֵּבין ְּבנֵ י ַה ָּמקֹוםֵ ,
ָהיָ ה ִמ ְס ֵ
ּתֹובב ֵּבין
יהן ְמזּוזָ הִ ,מ ְס ֵ
נִ כְ נָ ס לַ ֲחנֻ ּיֹות ֶׁש ַעל ִּפ ְת ֵח ֶ
ּומ ֶּטה אֹזֶ ן ַק ֶּׁש ֶבתּ .כָ ְך ָהיָ ה
הּודּיִ יםַ ,
ָה ֶעגְ לֹונִ ים ַהּיְ ִ
הּודי ַה ָּמקֹוםָ ,מה ַמ ְט ִריד
רּוח ֵּבין יְ ֵ
ׁשֹומ ַע ָמה ֲהלָ ְך ָה ַ
ֵ
ּוב ֶּמה צָ ִריְך
אֹותםֵ ,אּלּו ְּד ָב ִרים ְמ ַד ְּב ִרים ֶאל לִ ָּבםַ ,
ָ
יֹותר ִּב ְׁש ַעת ַה ְּד ָר ָׁשה ָהיָ ה
לְ ַחּזֵ ק ֶאת נַ ְפ ָׁשםְ .מ ֻא ָחר ֵ
אֹותּה
קֹולֵ ַע ַהיְ ֵׁשר ֶאל לִ ָּבם ֶׁשל ְּבנֵ י ַה ָּמקֹום ִמּתֹוְך ָ
ֶהּכֵ רּות ֻמ ְק ֶּד ֶמת.
ֶאּלָ א ֶׁש ַה ַּפ ַעםְּ ,בנִ ּגּוד לְ ָת ִמידֹ ,לא ָּפגַ ׁש ְּב ִאיׁש.
קֹומּיִ ים
ַה ְּׁשוָ ִקים ָהיּו ּכִ ְמ ַעט ֵר ִיקיםַ ,רק ַהּגֹויִ ם ַה ְּמ ִ
הּודים ָהיּו נְ עּולֹות ַעל
ּתֹובבּו ָׁשםֲ ,חנֻ ּיֹות ַהּיְ ִ
ִה ְס ְ
הּודּיִ ים
יחֲ ,א ִפּלּו ְּבכִ ּכַ ר ָה ֶעגְ לֹונִ ים ַהּיְ ִ
ּוב ִר ַ
ַמ ְסּגֵ ר ְ
לּומהּ .כָ ְך
ֹלא נָ כַ ח ּגַ ם ֹלא ֶעגְ לֹון ֶא ָחדָ .היְ ָתה זֹו ַּת ֲע ָ
ִּב ְׁש ַעת צָ ֳה ַריִ ם ֶׁשל ְס ָתם יֹום ֶׁשל חֹל?! ָמה ּגָ ַרם
יהם ֵמ ָה ְרחֹוב?! ַה ִאם
יהּודי ָה ִעיר לְ ַה ִּדיר ַרגְ לֵ ֶ
לָ ֶהם לִ ֵ
נִ ְקלְ עּו לְ ֵאיזֹו צָ ָרה ָחלִ ילָ ה?!
> > >
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הּודיָ ,ה ִאיׁש ִמ ֵהר
ּופ ְתאֹם הּוא ִה ְב ִחין ְּב ַפ ְרצּוף יְ ִ
ִ
הּודי ,לְ ֵהיכָ ן
'ׁשלֹום יְ ִ
יאתֹוָ :
ְמאֹדְּ ,בק ִֹׁשי ָׁש ַמע ֶאת ְק ִר ָ
נֶ ֶעלְ מּו ּכָ ל ְּבנֵ י ָה ֲעיָ ָרה? ָמה ָק ָרה ַהּיֹום?'
ּדּוּבנָ א ַה ְמ ֻפ ְר ָסם ִהּגִ ַיע
 'ֹלא ָׁש ַמ ְע ָּת?! ַה ַּמּגִ יד ִמ ְּדֹורׁש ּכָ ֵעת ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסתּ ,כֻ ּלָ ם
ַהּיֹום לָ ִעיר ,הּוא ֵ
ִה ְתּכַ ּנְ סּו לִ ְׁשמ ַֹע אֹותֹוִ .מי יִ ְהיֶ ה מּוכָ ן לְ ַה ְפ ִסיד
ְּד ָר ָׁשה ֶׁשּכָ זֹו?' ּוכְ ָבר ָאץ ָרץ ָה ִאיׁש ּגַ ם הּוא
לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת.
לָ ַקח לֹו זְ ַמן לְ ַעּכֵ ל ֶאת ַה ֵּמ ָידע ֶׁש ָּׁש ַמעַ .ה ַּמּגִ יד
לֹומרֵ ,אין
ּדֹורׁש ּכָ ֵעת ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסתּ ...כְ ַ
ּדּוּבנָ א ֵ
ִמ ְ
יֹוד ַע ֶׁשהּוא ִהּגִ ַיע
ְמ ֻד ָּבר ּבֹוֵ ,הן ַאף ֶא ָחד עֹוד ֹלא ֵ
יטב ָׁש ַמע ֶאת ָה ִאיׁש ְמ ַב ֵּטא ֶאת
ּובכָ ל זֹאת ֵה ֵ
לְ כָ אןְ .
ּדּוּבנָ א יֵ ׁש
ּומּגִ יד ִמ ְ
ּדּוּבנָ א'ַ ,
צֶ ֶמד ַה ִּמּלִ ים ַ'ה ַּמּגִ יד ִמ ְ
יח ֶׁשּיֵ ׁש ּכָ אן ִמ ְת ַחּזֶ הֶׁ ,ש ָּב ַחר
ַרק ֶא ָחדָ .ס ִביר לְ ַהּנִ ַ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ִּב ְׁשמֹו ַהּטֹוב ֶׁשל ַה ַּמּגִ יד ּכְ ֵדי לַ ֲעשֹוֹת
ּכַ ָּמה ְּפרּוטֹות.
ּדּוּבנָ א ְּבלִ ּבֹו.
ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו לִ ְב ִריאּותָ ,ח ַׁשב ַה ַּמּגִ יד ִמ ְ
ּובתֹוְך
הּודי יּוכַ ל לְ ִה ְת ַּפ ְרנֵ ס ַעל יָ ִדי ,לָ ָּמה ֹלאְ .
ִאם יְ ִ
ּכְ ֵדי ּכָ ְך ְמ ַמ ֵהר ּגַ ם הּוא לְ כִ ּוּון ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף
ְּב ַעצְ מֹו ַּב ַהּצָ גָ ה ,וְ לַ ֲעמֹד ַעל ִטיבֹו ֶׁשל ַה ִּמ ְת ַחּזֶ ה.
הּוא ַּדוְ ָקא נֶ ֱהנָ ה ִמּכָ ל ֶרגַ עַ .ה ַּמּגִ יד ַה ִּמ ְת ַחּזֶ ה ָע ַמד
בּואה ֶׁשּלֹו
ימת ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת ,וְ ִׁש ֵּמׁש ּכְ ִמין ָּב ָ
ַעל ִּב ַ
יח לְ ַחּקֹותֶ ,את קֹולֹוֶ ,את
הּואֶ .את ַהּכֹל הּוא ִהצְ לִ ַ
נּועֹותיוֶ ,את ַה ָּב ַעת ָּפנָ יו וְ גַ ם ֶאת ּתֹכֶ ן ַה ְּד ָר ָׁשה
ָ
ְּת
יה
ַעצְ ָמּהָ .היְ ָתה זֹו ְּד ָר ָׁשה ְּבנּויָ ה לְ ַתלְ ִּפּיֹות ֶׁש ָעלֶ ָ

ָע ַמל ַה ַּמּגִ יד ָה ֲא ִמ ִּתי לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ִמ ְס ָּפר ,וְ כַ ָּמה
אֹותּה ִּב ְפנֵ י ְק ִהּלֹות ׁשֹונֹותּ .כַ ּנִ ְר ֶאה,
ְּפ ָע ִמים ָּד ַרׁש ָ
ּומ ַא ַחר
ָה ִאיׁש ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ַא ַחת ַה ְּד ָרׁשֹות ַהּלָ לּוֵ ,
יה
יח לַ ֲחזֹר ָעלֶ ָ
יסה ְמ ִה ָירה ,הּוא ִהצְ לִ ַ
ֶׁשּנֵ ַחן ִּב ְת ִפ ָ
ְּב ִד ְקּדּוק ַרבַ .ה ַּמּגִ יד ֶה ְחלִ יט ֶׁשֹּלא לְ גַ ּלֹות ֶאת
ַה ָּד ָברֶׁ .שּיֶ ֱע ַרב לֹו לְ אֹותֹו ָא ָדםִ .אם ַהּצִ ּבּור נֶ ֱהנֶ ה
ּדּוע יַ ְפ ִר ַיע לְ ֶבן ָא ָדם לְ ִה ְת ַּפ ְרנֵ ס?!
ִמ ְּד ָב ָריו ֶׁשּלֹוַ ,מ ַ
יאה אֹותֹו לִ ֵידי ּכָ ְך.
צּוקה ֵה ִב ָ
ּכַ ּנִ ְר ֶאהַ ,ה ְּמ ָ
מּוטב ֶׁשּיִ ְׁשּתֹק.
ָ
סֹופּה ֶׁשל ַה ְּד ָר ָׁשה ֵה ֵחל ָה ִאיׁש
ָ
ֶאּלָ א ֶׁשּלִ ְק ַראת
קֹורי,
לְ זַ ּיֵ ףּ .כָ אן ּכְ ָבר ָׁשכַ ח ֶאת ְּד ָב ָריו ֶׁשל ַה ַּמּגִ יד ַה ְּמ ִ
ּבּובי
וְ הּוא ֵה ֵחל לְ גַ ֵּבב ְּד ָב ִרים ֵמרֹאׁשֹו ֶׁשּלֹוָ .היּו ֵאּלּו ּגִ ֵ
ּוּותי ִמ ְק ָראֹות .הּוא הֹוצִ יא
ּלּופי ַר ְעיֹונֹות וְ ִע ֵ
ְּד ָב ִריםִ ,ס ֵ
אֹותּה ֻמ ְמ ִחּיּות ֶׁש ָּבּה ִח ְּב ָרם ַאְך
ְּד ָב ִרים ֵמ ֶה ְק ֵׁש ָרם ְּב ָ
ַּדּקֹות ק ֶֹדם לָ כֵ ןִּ ,ד ֵּבר ֶׁשֹּלא ּכַ ֲהלָ כָ ה ,וְ לִ ֵּמד ֶׁשֹּלא
ׁשּוטים,
ּׁשֹומ ִעים ַה ָּת ִמיםְּ ,בנֵ י ֲעיָ ָרה ְּפ ִ
ּכַ ִּדיןְּ .וק ַהל ַה ְ
ֹלא ִה ְב ִחינּוֵ ,הם נֶ ֱהנּו ֵמ ַהּצֶ ַבע ֶׁש ִּס ֵּפק ַעד ּכֹה,
יהם ,וְ ֹלא
אֹותם ִה ְׁש ִמ ַיע לְ ָאזְ נֵ ֶ
ֵמ ַה ְּמ ָׁשלִ ים ַהּיָ ִפים ֶׁש ָ
יָ ְדעּו לְ ַה ְב ִחין ֵּבין יָ ָׁשר לְ ָעקֹםֵּ ,בין ֲא ִמ ִּתי לִ ְמזֻ ּיָ ף.
ּדּוּבנָ א ָה ֲא ִמ ִּתי ִמ ְּמקֹומֹו .הּוא
ּכָ אן ָקם ַה ַּמּגִ יד ִמ ְ
יֹותרֶ .את זֶ ה ֹלא יּוכַ ל לְ ַה ְרׁשֹות,
ֹלא יָ כֹל לִ ְׁשּתֹק ֵ
ֹאמרּו ְּד ָב ִרים ְּפסּולִ ים ֶׁש ֵאינָ ם
ֶׁשּיְ ַסּלְ פּוֶׁ ,שּיְ ַעּוְ תּוֶׁ ,שּי ְ
יהםֶ .את זֶ ה ְּבׁשּום
נְ כֹונִ ים ,וְ יַ ְטעּו ֶאת ַהּצִ ּבּור ַא ֲח ֵר ֶ
ּומ ָחה.
א ֶֹפן ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְרׁשֹותָ .קם ָ
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הּומה ּגְ דֹולָ ה נֹוצְ ָרהִּ .פ ְתאֹם נִ ְתּגַ ּלָ ה ַה ַּמּגִ יד
ְמ ָ
ּדּוּבנָ א ָה ֲא ִמ ִּתיֵ .הם ִה ְב ִחינּו ַּב ַח ְּקיָ ן ַה ְמיֻ ָּמן ,וְ זֶ ה
ִמ ְ
רּומיו.
ַהּזַ ּיְ ָפן ָּב ַרח ְּבב ֶֹׁשת ָּפנִ יםַ ,א ֲח ֵרי ֶׁשּנִ ְתגַ ּלָ ה ְּב ַמ ֲע ָ
ּדּוע ָׁש ַת ְק ָּת
'מ ַ
ֲא ָבל ַהּצִ ּבּור ִּב ֵּקׁש לָ ַד ַעת ָּד ָבר ֶא ָחדַ .
ית,
ּכָ ל ַהּזְ ַמן? ֵאיְך יָ ַׁש ְב ָּת ּכָ אן ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה וְ ֹלא ָמ ִח ָ
ּדּוע?!'
ֹלא ָא ַמ ְר ָּת ָּד ָברַ .מ ַ
ּדּוּבנָ א ּכְ ַד ְרּכֹו ְּב ָמ ָׁשל:
ָּפ ַתח ַה ַּמּגִ יד ִמ ְ
הּוא ִס ֵּפר ַעל ָענִ י ָמרּוד ֶׁש ִּק ֵּבל ִמכְ ַּתב ַהזְ ָמנָ ה ֵמ ָא ִחיו.
ָה ָאח ֶה ָע ִׁשיר ִהזְ ִמין אֹותֹו לַ ֲח ֻתּנַ ת ִּבּתֹו ֶׁש ֵּת ָע ֵרְך
מֹוד ַיע לֹו ַּב ַהזְ ָמנָ ה
ָּב ִעיר ְּבעֹוד יָ ִמים ִמ ְס ָּפר .הּוא ִ
ַה ְמפ ֶֹר ֶטת ֶׁשהּוא ַמ ְמ ִּתין לֹו ְּב ַס ְבלָ נּות ְּביֹום ַה ֲח ֻתּנָ ה,
אֹור ַח ְמכֻ ָּבד
יחים ְמיֻ ָח ִדים יָ בֹואּו לָ ַק ַחת אֹותֹו ּכְ ֵ
ּוׁשלִ ִ
ְ
הֹוסיף 'נ.ב.
הֹוסיף ְּבׁשּולֵ י ַה ִּמכְ ָּתב ִ
ֶאל ַה ֲח ֻתּנָ ה .וְ ַאף ִ
ּכְ ַדאי לְ ָך לָ צּום ,יִ ְהיּו ַמ ְט ַע ִּמים ְּב ֶׁש ַפע'.
הֹוראֹות ַּב ֲא ִדיקּות ֻמ ְפלָ ָאה,
ָה ָאח ֶה ָענִ י צִ ּיֵ ת לַ ָ
ִמ ָּב ְקרֹו ֶׁשל אֹותֹו יֹום הּוא ֹלא ִהכְ נִ יס ָּד ָבר לַ ֶּפה,
רּוע
ֲא ִפּלּו ֹלא ֵּפרּורֹ .לא ּכָ ל יֹום הּוא ֻמזְ ָמן לְ ֵא ַ
ּוב ְטנֹו ֵה ֵחּלָ ה לְ ַק ְר ֵקר,
נֹוצֵ ץ ֶׁשּכָ זֶ הָ .ה ֶע ֶרב ִהּגִ ַיעִ ,
יחים ֲע ַדיִ ן ֹלא ִהּגִ יעּו
ּכָ ל ַּד ָּקה ֶׁש ָחלְ ָפה ,וְ ַה ְּׁשלִ ִ
לְ ַק ְחּתֹו ,נִ ְד ְמ ָתה לֹו ּכְ נֶ צַ ח .הּוא ָה ַפְך לַ ֲח ַסר ַס ְבלָ נּות
רּורי ֵּבין ַא ְר ַּב ַעת ִקירֹות ִקיתֹון
ּתֹובב ּכְ ַס ֲה ִ
וְ ִה ְס ֵ
ּגֹוררַ ,עד ֶׁש ָּפ ְק ָעה ַס ְבלָ נּותֹו.
ֵּביתֹו ַה ָּק ָטן ֶׁשּבֹו ִה ְת ֵ
ּובלַ ס
ּיֹומיתָ ,
רּוחה ַה ִ
הּוא הֹוצִ יא ֵמ ַה ְמזָ וֶ ה ֶאת ָה ֲא ָ
אֹותם ָׁש ַמר
ְּב ַת ַאוְ ָתנּות ֶאת ַהּׁשּום וְ ֶאת ַה ָּבצָ ל ֶׁש ָ
ּוב ִדּיּוק ָאז ַעל
ֵמ ֶא ְתמֹול .הּוא ִה ְס ִּפיק לְ ַסּיֵ םְ ,

יחי ָא ִחיו ֶׁש ָּבאּו לָ ַק ַחת אֹותֹו
ּדֹופ ִקים ְׁשלִ ֵ
ַה ֶּדלֶ ת ְ
לְ אּולַ ם ַה ְּׂש ָמחֹות.
ּטֹובה ָחזְ ָרה ֵאלָ יו.
יהם ,וְ ַה ְרּגָ ָׁשתֹו ַה ָ
הּוא ִמ ְתלַ ּוֶ ה ֲאלֵ ֶ
יח וְ ַה ַּמ ְר ֶאה ֶׁשל ַמ ַאכְ לֵ י
ִעם ָהאֹכֶ ל ָּבא ַה ֵּת ָאבֹוןָ .ה ֵר ַ
ּומ ָה ֶרגַ ע
עֹוררּו ֶאת ַּת ֲאבֹונֹו ֵמ ָח ָדׁשֵ ,
ּגּור ֶמה ָּבאּולָ ם ְ
ַה ְ
ֶׁשּבֹו נִ כְ נַ ס לָ אּולָ ם וְ ַעד ּתֹם ַה ֲח ֻתּנָ ה ֹלא זָ זָ ה יָ דֹו ִמּתֹוְך
מֹותן
ַהּצַ ּלַ ַחתָ .אכַ לָ ,ט ַחן וְ ִהלְ ִעיט ַעצְ מֹו ְּבכַ ֻּמּיֹות ֶׁשּכְ ָ
ֹימה וְ ִהיא
ֹלא ָאכַ ל ִמּיָ ָמיוַ .ה ֶּב ֶטן ֹלא ָע ְמ ָדה ַּב ְּמ ִש ָ
ּדֹוח ֶפת ֶאת ַהּכֹל ַהחּוצָ ה....
ֵה ֵחּלָ ה ֶ
אׁשי,
טֹובים ָרצּו לְ ָא ִחיו ֶה ָע ִׁשירַ ,ה ְּמ ֻח ָּתן ָה ָר ִ
ֲאנָ ִׁשים ִ
'א ִחיָך ֵמ ִקיא'ָ ,א ְמרּו לֹוֵ .ה ִעיף ַמ ָּבט וְ ַרק ָא ַמר:
ָ
ַ'הּנִ יחּו לֹו ֶׁשּיָ ִקיא'ַּ .דּקֹות ָחלְ פּו ,וְ ָה ִאיׁש ַמ ְמ ִׁשיְך
'ׁשּיָ ִקיא!' לִ ְק ַראת ַהּסֹוף,
ּומ ִקיאָ .ה ָאח ְמ ַא ֵּׁשר לֹוֶ :
ֵ
רֹוקן ֶאת ַה ְּׁש ֵא ִרּיֹות ָה ַא ֲחרֹונֹות,
ּכְ ֶׁש ַה ֶּב ֶטן ָע ְמ ָדה לְ ֵ
'מ ֵהרּ ,תֹוצִ יאּו אֹותֹו
הֹור ָאה לַ ֶּמלְ צָ ִריםַ :
הּוא נָ ַתן ָ
ַהחּוצָ הֶׁ ,שּיָ ִקיא ַּבחּוץ!'
'את ַהּׁשּום וְ ֶאת ַה ָּבצָ ל
יה ָתם הּוא ַמ ְס ִּבירֶ :
לִ ְת ִמ ָ
יׁשּיִ ים ֶׁשּלֹו ֶׁשּיָ ִקיא ַּבחּוץ!'...
ָה ִא ִ
'ׁשּיֶ ֱע ַרב לֹו,
'ּכָ ל עֹוד הּוא צִ ֵּטט ִמ ֶּׁשּלִ י'ָ ,א ַמר ַה ַּמּגִ ידֶ ,
הֹוסיף ּכִ ְרצֹונֹוִ ,סּלֵ ף וְ ִעּוֵ ת
יתיֲ .א ָבל ּכְ ֶׁשּגָ ַרע וְ ִ
ֹלא ָמ ִח ִ
ּיֹואיל וְ יַ ֲע ֶשֹה זֹאת ַּבחּוץ'.
ּכַ ֲה ָבנָ תֹוֶׁ ,ש ִ
הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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"ואולי הוא לא יודע בכלל שעליו לבקש
עדיף לדבר [ב]
סליחה? אולי הוא לא שם לב שהוא עשה
אמא וירון יושבים ומכינים הזמנות לחבריו משהו לא טוב?"
מהכיתה ,לקראת יום ההולדת שלו.
על כך ירון בכלל לא חשב .היה ברור לו
"לא ,אמא את אלי אנחנו לא כותבים!" ,שאלי היה מודע למעשיו.
הפתיע ירון את אמו .אמא של ירון ממש
בסוף אמא הכינה הזמנה גם לאלי ,וביקשה
לא הבינה" :מה זאת אומרת? תמיד
מירון שישתדל לתת גם לו הזמנה.
אנחנו מזמינים את כולם .למה לא להזמין
למחרת כשירון חילק את ההזמנות הוא
את אלי?"
הרגיש שהוא לא יכול לתת הזמנה לאלי.
ירון פרץ בבכי וסיפר לאמו על כל מה שקרה
עדיין היה כעס בליבו .הוא לקח את
לפני כמה חודשים" .אני לא מוכן להזמין ההזמנה האחרונה שעליה היה רשום שמו
ילד שהרס לי את הכדור ביומו הראשון של אלי והכניס אותה חזרה לילקוט.
ואפילו לא ביקש סליחה!"
לפתע הרגיש ירון שמישהו מסתכל עליו.
"באמת התפלאתי שלא שיחקת בכלל הוא הרים את מבטו וראה מרחוק את אלי
בכדור החדש" ,אמרה אמא וליטפה את מביט בו" .עכשיו הוא מתחיל להרגיש מה
ראשו של ירון" .תגיד לי בבקשה ירון ,האם הוא עשה לי!" ,עלתה מחשבה בליבו.
ניסית פעם לדבר על כך עם אלי? ניסית
אבל מצד שני ,משהו במבט של אלי בכלל
להבין מדוע הוא נהג כך?"
לא שידר שנאה או ריב .הוא היה נראה
"מה יש לי לדבר איתו?! קודם שיבקש מופתע וקצת עצוב מכך שכל החברים
קיבלו הזמנה ליום ההולדת ,והוא לא קיבל.
סליחה!" ,אמר ירון ברוגז.

> > >
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ירון החליט לקיים את מה שאמא אמרה.
הוא קם וניגש אל אלי והתיישב לצידו.
"תגיד ,למה עשית לי את זה?" ,שאל.
אלי הסתכל עליו במבט משונה ומופתע.
"את מה עשיתי לך?"
"נו ,אתה זוכר ...כל העניין עם הכדור".
אמר ירון ,אבל הוא כבר לא היה ממש בטוח
שאלי זוכר במה מדובר .ירון סיפר לו מחדש
את כל הסיפור ,כיצד הביא כדור חדש
לכיתה ,ובסוף היום חזר עם כדור משופשף
ומפונצ'ר בגלל מה שאלי עשה לכדור.

ירון לא ידע מה
לומר .כבר כמה
חודשים הוא כועס
בליבו על אלי ,ללא
מוצדקת.
סיבה
כל הסיפור בכלל היה אחר ממה שהוא
חשב ודמיין.

ירון ניגש אל ילקוטו והוציא משם את
ההזמנה .הוא לקח עט והוסיף בכתב ידו:
לחברי אלי היקר ,סליחה על שלא דיברתי
איתך .אני מצטער שכעסתי עליך לחינם.
אני מזמין אותך ליום ההולדת וחשוב לי
אלי נדהם" :אני לא מאמין! זה לא יכול שתגיע ,יותר מכל שאר החברים!"
להיות! אני הייתי בטוח שהכדור הזה בכלל
•
שייך למישהו אחר .ילד אחר מהכיתה
הראה לי את הכדור ושאל אותי אם זה כשסיפר ירון לאימו את מה שהיה ,היא
נראה לי כדור טוב .הוא ביקש שאסביר לו חייכה ואמרה" :דע לך שהמון מריבות
איך בודקים כדורים ואני הצגתי לו .הוא וכעסים הם תוצאה של חוסר בדיבור בין
אמר לי שלא יקרה לכדור כלום ושאני יכול אדם לאדם .אם היינו מדברים ומנסים
לנסות ללחוץ עליו ולחבוט בו .לכן עשיתי להבין מה קרה ,הרבה פעמים הכול היה
את זה .הייתי משוכנע שזה הכדור שלו .נפתר כבר ברגע הראשון .העיקר שעכשיו
בכלל לא ידעתי שהכדור שייך לך .מה אתה דיברת ,ואתה רואה כיצד זה הועיל .מוטב
חושב ,הייתי נוגע בכדור שלך בלי רשות?!" מאוחר מאשר לעולם לא"...
6

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1כמה מרגלים שלח משה רבנו?

רות הביא המרגלים מארץ ישראל?

 .2אילו פי

ברו דברים לא-טובים על הארץ?

 .3כמה מרגלים די

דבר להתעכב דווקא ארבעים שנה?

 .4מדוע נגזר על דור המ

לים בפרשת השבוע ,לא היה טוב?

 .5מדוע המעשה של המעפי

 .6מה היה עונשם של המעפילים?
 .7מה היה עונשו של המקושש?
חידת חדגא:
האם אתם יודעים באיזה חלק זכה כלב בן יפונה בארץ ישראל?
חידת פולקע :חידה מילולית  -בין שמותיהם של המרגלים מסתתרים
שמות של ארבעה בעלי חיים (לפעמים בשינוי ניקוד) .מי הם?

meirkids.co.il

7
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