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ִמי נָ ַתן לְ ָך ֶּפה?

לרכישת מנוי לערוץ הילדים
התקשרו02-6461323 :
או באתר ערוץ מאיר לילדים
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בפעם שעברה סיפרתי לכם
שקוראים לי טל ,ובשנה שעברה באחד הימים נשארתי בבית עם אחי
הקטן ,כשלפתע הרגשתי ריח של שריפה .גיליתי שיש שריפה בפרוזדור
של הקומה שלנו ,ממש מאחורי דלת הכניסה של ביתנו...

פתאום בנימין התעורר והתחיל לבכות .רק אז שמתי לב כמה
חנוק בבית וכמה הריח נוראי .הבנתי שבנימין התעורר בגלל הריח
החזק .נהייתי ממש ממש לחוצה ,וכנראה זה מה שגרם לי להתחיל
לפעול במהירות.
רצתי אל המקרר ובדקתי מה מספר הטלפון של מכבי האש.
התקשרתי (רק מאוחר יותר הבנתי שבכלל התבלבלתי וחייגתי
 101למגן דוד אדום .)...צעקתי" :הצילו! יש שריפה בבניין ואני לא
יכולה לצאת מהבית!"
הם הבינו שאני בלחץ ושאלו כמה שאלות ומה הכתובת.
עברו חמש דקות ,בהן עברתי בכל חדרי הבית ופתחתי את
כל החלונות .אחר כך נכנסתי לחדר של אחי שהיה הכי רחוק
מהשריפה ,וסגרתי את הדלת .חיכיתי שיקרה משהו .הייתי ממש
ממש לחוצה .התחלתי לחשוב :אולי בכלל לא מאמינים לי במכבי
האש וחושבים שאני סתם ילדה משועממת שמתקשרת כדי לשגע
אותם ...כשחשבתי את המחשבה הזו ממש נכנסתי לחרדה ופחד.
כנראה מכבי האש (ומגן דוד אדום )...לקחו אותי ממש ברצינות.
התחלתי לשמוע סירנות וקולות של מכבי אש ומשטרה .הרגשתי
הקלה ,אבל באותו הרגע חדרה אליי ההכרה שאולי בנימין ואני
נמצאים ממש בסכנה מיידית ,כי אנחנו בתוך החדר הסגור ומי יודע
אם האש לא שרפה את הדלת וכבר נכנסה לתוך הבית!
המשך בשבוע הבא

נהנים

בחופש עם

העונה החדשה

של אסי
וטוביה!

פרק חדש בכל יום רביעי!

ועוד

המון
פרסים

טלסקופ

פרשה מאירה

לֹומכֶ ם?
ַׁש ָּבת ָׁשלֹוםֲ ,ח ֵב ִרים! ַמה ְּׁש ְ
ֲח ַׁש ְב ֶּתם ַּפ ַעם ַמה ָה ִענְ יָ ן ַהּזֶ ה ֶׁשל ָה ָאתֹון ֶׁש ָּפ ְת ָחה
יה? לָ ָּמה ה' ָע ָׂשה ּכָ זֶ ה נֵ ס ּגָ דֹול לְ ִבלְ ָעם?
ֶאת ִּפ ָ
ָאז ק ֶֹדם ּכֹל ָחׁשּוב ֶׁשּנָ ִׂשים לֵ ב לְ כָ ְך ֶׁשּלְ ִבלְ ָעם ֶּב ֱא ֶמת
ָהיָ ה ּכ ַֹח ְמאֹד ּגָ דֹול ַּב ֶּפהֹ .לא ְס ָתם ָּבלָ ק ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו
ֶׁשּיָ בֹוא לְ ַקּלֵ ל ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .לְ ִבלְ ָעם ָהיָ ה ּכ ַֹח לְ ַקּלֵ ל
וְ ַה ְּקלָ לֹות ֶׁשּלֹו ָהיּו ַמ ָּמׁש יְ כֹולֹות לְ ִה ְת ַקּיֵ ם!
לָ כֵ ן ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ָהלַ ְך לְ ַקּלֵ ל ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ,זֹו ָהיְ ָתה
ַמ ָּמׁש ְׁש ַעת ַסּכָ נָ ה! ֲא ָבל לַ ה' ָהיּו ּתֹוכְ נִ ּיֹות ֲא ֵחרֹות.
יח לְ ַקּלֵ ל .ה' ָר ָצה לְ ַהזְ ּכִ יר
הּוא ֹלא ָר ָצה ֶׁש ִּבלְ ָעם יַ ְצלִ ַ
לְ ִבלְ ָעם ִמי נָ ַתן לֹו ֶאת ַהּכ ַֹח ֶה ָחזָ ק ֶׁשּיֵ ׁש לַ ִּמּלִ ים ֶׁשּלֹו.
לָ כֵ ן ה' ָע ָׂשה נֵ ס ְמאֹד ְמיֻ ָחד וְ ָה ָאתֹון ִּד ְּב ָרהָ .אתֹון
יׁשהּו ָר ָאה ָּד ָבר ּכָ זֶ ה? ְּב ִדּיּוק זֶ ה ַמה
ְמ ַד ֶּב ֶרת?! ִמ ֶ
ֶּׁש ִּבלְ ָעם ָהיָ ה ָצ ִריְך לִ ְׁשאֹול ֶאת ַע ְצמֹו .הּוא ָהיָ ה ָצ ִריְך
ּומי ֹלא,
לָ ִׂשים לֵ ב ֶׁשה' הּוא זֶ ה ֶׁש ַּמ ְחלִ יט ִמי יְ ַד ֵּבר ִ
רֹוצה ֲא ִפּלּו ֲחמֹור יָ כֹול לְ ַד ֵּבר!
וְ ִאם ה' ֶ
חֹוׁשב ְק ָצת ,הּוא ָהיָ ה ֵמ ִבין ֶׁשּכְ מֹו ֶׁשה'
ִאם ִּבלְ ָעם ָהיָ ה ֵ
נָ ַתן לָ ָאתֹון ּכ ַֹח לְ ַד ֵּברּ ,כָ ְך הּוא יָ כֹול לְ ַה ְחלִ יט ֶׁש ִּבלְ ָעם
ֹלא יְ ַקּלֵ לֲ .א ָבל ִּבלְ ָעם ִה ְת ַע ֵּקׁש וְ ֹלא ֵה ִבין ֶאת ָה ֶר ֶמז,
וְ לָ כֵ ן הּוא ָחזַ ר ְּבב ֶֹׁשת ָּפנִ ים...
ָאז ּבֹאּו ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו נִ זְ ּכֹר ִמי נָ ַתן לָ נּו ֶאת ּכ ַֹח ַה ִּדּבּור,
טֹובים!
וְ נִ ְׁש ַּת ֵּדל לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ַרק לִ ְד ָב ִרים ִ
ימה!
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום וְ ֻח ְפ ָׁשה נְ ִע ָ

בשמי
הארץ

משפחתית

רמקול
בלוטוס

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
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פינת
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ְׂש ָח ִקים

ענו על השאלות
בדף פרשת שבוע באתר
ואולי תזכו בפרסים!

חידת חדגא:

בלק אמר על עם ישראל שהוא
"כ ָּסה ֶאת ֵעין ָה ָא ֶרץ" .על מי
ִ
בתורה נאמר ביטוי דומה?

שאלות בפרשה

תה חרב? ביד מי לא היתה חרב?

 .1ביד מי הי
 .2מלך של איזו אומה היה בלק?
 .3האם בלק היכה את האתון?
כמה מזבחות בנה בלק בכל פעם?
.4
מה קרבנות הקריב בלק בסך הכול?
 .5כ
 .6האם בלעם הצליח בסוף לקלל?
מפורסמת נאמרה על ידי בלעם?
 .7איזו ברכה

זהו את ההבדלים!

חידת פולקע:

שלוש כפול שלוש ,אבל
אחד מהשלוש ׁ -שֹונֶ ה.
במה מדובר?

בלעם ואנשיו יוצאים לדרכם הכושלתִ ...מצאו  15הבדלים!

תוכנית חדשה ומפתיעה בערוץ מאיר לילדים אל תחמיצו!

