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צּומה!
ֵאיזֹו זְ כּות ֲע ָ
לֹומכֶ ם?
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים ַמה ְּׁש ְ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ֻח ַּקת ְמ ֻס ָּפר ַעל ָּד ָבר ְמאֹד ְמ ַצ ֵער .ה' ְמ ַב ֵּׂשר
לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁשהּוא ֹלא יִ זְ ּכֶ ה לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל!
ׂשֹורה ָק ָׁשה ְמאֹד .מ ֶֹׁשהֶׁ ,ש ִה ְת ַא ֵּמץ ּכָ ל
זֹו ָהיְ ָתה ְּב ָ
אֹותם
הֹוציא ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ּולְ ַהנְ ִהיג ָ
ּכָ ְך לְ ִ
ַא ְר ָּב ִעים ָׁשנָ ה ַּב ִּמ ְד ָּברֹ ,לא יִ זְ ּכֶ ה לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל ָה ָא ֶרץ
הּובה! ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לְ ָת ֵאר לְ ַע ְצ ֵמנּו ּכַ ָּמה ַה ָּד ָבר
ָה ֲא ָ
ִצ ֵער אֹותֹו.
ּוב ֱא ֶמתְּ ,ב ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ְמ ַס ֵּפר לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ֶ
ּלֹותיו לִ ְפנֵ י ה'ֶׁ ,שּיְ זַ ּכֶ ה אֹותֹו לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל
ַעל ְּת ִפ ָ
יב ֵּטל ֶאת ַהּגְ זֵ ָרה ַה ָּק ָׁשהֲ .א ָבל ה' ֹלא ִה ְסּכִ ים
ָה ָא ֶרץ וִ ַ
לִ ְׁשמ ַֹע לִ ְת ִפּלָ תֹו.
ַּבּגְ ָמ ָרא ְמ ֻס ָּפר ַעל ֶא ָחד ֵמ ַה ֲחכָ ִמיםֶׁ ,ש ִּמ ֵהר ְמאֹד
ּכְ ֵדי לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ,וַ ֲא ִפּלּו ִה ְתנַ ֵהג ִּב ְפזִ יזּות
לְ ֵׁשם ּכַ ְךּ .כַ ֲא ֶׁשר ֵה ִעירּו לֹו ַעל ְּפזִ יזּותֹו ,הּוא ָענָ ה:
"ה ָּמקֹום ֶׁשּמ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ֹלא זָ כּו לְ ִהּכָ נֵ ס ֵאלָ יוִ ,מי ָא ַמר
ַ
ֶׁש ֲאנִ י ֶאזְ ּכֶ ה לֹו?" .וְ לָ כֵ ן הּוא ִה ְת ַא ֵּמץ לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל
ָה ָא ֶרץ ַמ ֵהר.
זֹוהי
ָּברּוְך ה' ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים לִ ְחיֹות ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלִ .
יֹותר! זָ כִ ינּו לְ ָּמה ֶׁשּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ּכָ ל ּכָ ְך
זְ כּות ּגְ דֹולָ ה ְּב ֵ
יחָ .אז ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו
ִה ְת ַא ֵּמץ לִ זְ ּכֹות ּבֹו ,וְ ֹלא ִה ְצלִ ַ
ימי ַהח ֶֹפׁש ,נַ זְ ּכִ יר לְ ַע ְצ ֵמנּו ּכַ ָּמה יָ ָפה
ְמ ַטּיְ לִ ים ָּב ָא ֶרץ ִּב ֵ
טֹובה ָה ָא ֶרץ ,וְ כַ ָּמה ָעלֵ ינּו לְ הֹודֹות לַ ה' ַעל ֶׁשּזִ ּכָ נּו
וְ ָ
לָ ֶׁש ֶבת ָּבּה!
ימה!
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום וְ ֻח ְפ ָׁשה נְ ִע ָ
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סיפור בהמשכים
פרק א
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יוקדת

שלום חברים .קוראים לי טל
ואני בת .10
אני רוצה לספר לכם על משהו שקרה לי לפני שנה .זה סיפור
קצת מפחיד אבל הסוף טוב ,אז כדאי לכם לשמוע.
באחד הימים אחרי הצהריים ,אמא שלי יצאה לזמן קצר מהבית
והשאירה אותי בבית עם אחי הקטן בנימין ,שהיה אז בן שנתיים.
בנימין ישן במיטתו ,ואני קראתי ספר (אני אפילו זוכרת איזה ספר
זה היה).
תוך כדי הקריאה בספר ,התחלתי להריח ריח של שריפה.
בהתחלה לא שמתי לב לריח ,וגם כשהוא התחזק והתחלתי ממש
להריח אותו חזק ,חשבתי לעצמי אולי למישהו נשרף האוכל
בסיר ,והמשכתי לקרוא.
אבל אחרי כמה דקות ,כשהריח כבר היה ממש חזק והפריע לי
להתרכז בקריאה ,החלטתי לקום ולבדוק .עברתי מהחדר לסלון
ומהסלון למטבח ,אבל לא ראיתי כלום .כמעט שחזרתי לקרוא
אבל אז העפתי מבט לעבר דלת הכניסה של הבית ,וראיתי עשן
שיוצא מהחריצים שבין הדלת לקיר ,ואפילו מתחת לדלת.
בבת אחת הבנתי שיש שריפה בפרוזדור של הקומה (אנחנו גרים
בבית משותף ,ובכל קומה יש פרוזדור קטן) .הבנתי שהמצב יכול
להיות מאוד מסוכן .רציתי לקחת את בנימין ולברוח אבל פתאום
הבנתי שאין לנו דרך לצאת החוצה! התקרבתי לדלת וממש
הרגשתי חום מכיוון היציאה .התחלתי להתבלבל ולא ידעתי מה
אני צריכה לעשות .תמיד הייתי ילדותית במיוחד ואף פעם לא
התעסקתי בדברים של גדולים ומבוגרים ,ובטח לא במצבים של
סכנה אמיתית...
המשך בשבוע הבא

פותחים

את החופש

בעונה החדשה

של אסי
וטוביה!

פרק חדש בכל יום רביעי!

ועוד

המון
פרסים

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה

.1

ענו על השאלות
בדף פרשת שבוע באתר
ואולי תזכו בפרסים!

חידת חדגא:

מתי קוראים שוב את
תחילת פרשת חוקת,
במשך השנה?

מי צריך שּיַ ּזּו עליו מי פרה אדומה?

 .2מה

קרה כאשר מרים הנביאה נפטרה?

 .3מדוע נענש

חידת פולקע:
שם של מקצוע בבית הספר,
שהוא גם שם של מקום
בפרשה .מהו?

משה שלא להיכנס לארץ? (רש"י)

 .4מה קרה בהור-ההר?

דוע עשה משה את נחש הנחושת?

 5מ
 .6מדוע החליט משה לעשות
 .7איזו

את נחש הנחושת מנחושת? (רש"י)

שירה שרו ישראל בפרשת השבוע?

מילים מבולבלות
זהו את המילים והביטויים המבולבלים (מתוך "שישי" של הפרשה)
מי הרעב
__________

נר און
__________

הר בא
__________

יש ההר
__________

לאן חיל
__________

או בם
__________

שירי
__________

הדיין בעם
__________

מששה
__________

המתן
__________

גל בול
__________

ברד בם
__________

תוכנית חדשה ומפתיעה בערוץ מאיר לילדים אל תחמיצו!

