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אֹוהב ֶאת ָה ָא ֶרץ?
ִמי ֵ
לֹומכֶ ם?
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום ֲח ֵב ִרים! ַמה ְּׁש ְ
ָהיָ ה ֵׁש ֶבט ֶא ָחד ִמּתֹוְך ְׁשנֵ ים ָע ָׂשר ַה ְּׁש ָב ִטים ֶׁשל ְּבנֵ י
צּורה ְמיֻ ֶח ֶדת
יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,ש ָא ַהב וְ ִח ֵּבב ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָ
יֹוסף.
ְמאֹד! ֵאיזֶ ה ֵׁש ֶבט זֶ ה ָהיָ ה? זֶ ה ָהיָ ה ֵׁש ֶבט ֵ
"ּפינְ ָחס"ְ ,מ ֻס ָּפר ַעל ְּבנֹות ְצלָ ְפ ָחד
בּוע ִ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
יֹוסףֶׁ ,ש ָּבאּו לְ מ ֶֹׁשה ּולְ ֶאלְ ָעזָ ר ַהּכ ֵֹהן
ֶׁש ָהיּו ִמ ֵּׁש ֶבט ֵ
ּוב ְּקׁשּו לְ ַק ֵּבל נַ ֲחלָ ה ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל .לִ ְבנֹות ְצלָ ְפ ָחד ֹלא
ִ
ָהיּו ַא ִחים ,וְ ֵהן ָח ְׁשׁשּו ֶׁש ִּבגְ לַ ל זֶ ה ֵהן ֹלא יְ ַק ְּבלּו ֵחלֶ ק
אֹותן! לָ כֵ ן ֵהן ָּבאּו ִּב ְמיֻ ָחד לְ ַב ֵּקׁש
ָּב ָא ֶרץ ,וְ זֶ ה ְמאֹד ִצ ֵער ָ
נַ ֲחלָ ה .מ ֶֹׁשה ָׁש ַאל ֶאת ה' ,וְ ה' ָא ַמר לֹו ֶׁש ֵהן ֶּב ֱא ֶמת
יְ ַק ְּבלּו נַ ֲחלָ ה ָּב ָא ֶרץ.
הֹוׁש ַע.
ימי יְ ֻ
ימי מ ֶֹׁשה זֶ ה ָק ָרה .זֶ ה ָק ָרה ּגַ ם ִּב ֵ
ֹלא ַרק ִּב ֵ
הֹוׁש ַע ִחּלֵ ק ֶאת ַהּנַ ֲחלֹות לַ ְּׁש ָב ִטיםָּ ,באּו ְּבנֵ י
ּכַ ֲא ֶׁשר יְ ֻ
יצד
הֹוׁש ַע ִה ְס ִּביר לָ ֶהם ּכֵ ַ
נֹוס ֶפת .יְ ֻ
ּוב ְּקׁשּו נַ ֲחלָ ה ֶ
יֹוסף ִ
ֵ
נֹוסף ָּב ָא ֶרץ.
ֵהם יְ כֹולִ ים לִ כְ ּבֹוׁש ֵחלֶ ק ָ
יֹוסף ּכָ ל ּכָ ְך ָא ֲהבּו ֶאת ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל? ִמי
ּדּוע ְּבנֵ י ֵ
ַמ ַ
ִהנְ ִחיל לָ ֶהם ֶאת ִח ַּבת ָה ָא ֶרץ? ִאם נַ ֲחזֹור לְ ֵס ֶפר ְׁשמֹות,
יֹוסף ִּב ֵּקׁש
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיקֵ .
נּוכַ ל לְ ִהּזָ כֵ ר ַּב ֲא ִבי ַה ֵּׁש ֶבטֵ ,
מֹותיו לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
לִ ְפנֵ י מֹותֹו ֵמ ֶא ָחיו ֶׁשּיַ ֲעלּו ֶאת ַע ְצ ָ
יֹוסף ּכָ ל ּכָ ְך ָא ַהב ֶאת ָה ָא ֶרץ,
ּכַ ֲא ֶׁשר ֵהם יֵ ְצאּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ םֵ .
יה ֲא ִפּלּו ַא ֲח ֵרי מֹותֹו!
ַעד ֶׁשהּוא ָר ָצה לְ ַהּגִ ַיע ֵאלֶ ָ
דֹוׁשהּ ,ולְ הֹודֹות
נִ לְ ַמד ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו לֶ ֱאהֹוב ֶאת ַא ְר ֵצנּו ַה ְּק ָ
לַ ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ּכָ ל ֶרגַ ע ֶׁש ֲאנַ ְחנּו זֹוכִ ים לָ גּור ָּבּה
יה!
נֹופ ָ
ּולְ ַטּיֵ ל ְּב ֶ

לרכישת מנוי לערוץ הילדים
התקשרו02-6461323 :
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סיפור בהמשכים
פרק ג

אש
יוקדת

בפעם שעברה סיפרתי לכם שהייתי סגורה בחדר עם אחי הקטן בנימין,
ושמענו כבר את קולות הסירנה של מכבי האש ,שהגיעו לכבות את
השריפה שפרצה בבניין .אבל פתאום חששתי אולי האש כבר נכנסה
לתוך הדירה שלנו ואנחנו בסכנה מיידית!
התקרבתי אל החלון וראיתי את כל הכבאים ואנשי ההצלה רצים לכיוון
של האש .התחלתי לצעוק "אני כאן! אני כאן! תסתכלו!" שני כבאים
ראו אותי וצעקו אליי" :אנחנו באים ,אל תדאגו!"
באותו רגע ,ממש שמחתי בליבי על כך שאנחנו גרים רק בקומה השנייה.
תמיד חלמתי לגור בקומה גבוהה ,אבל עכשיו הרגשתי שזה ממש הציל
אותי ,כי כך הכבאים שמעו את הקריאות שלי.
הכבאים רצו אל הרכב ומשכו סולם גבוה ישר אל החלון שלנו .כבאי
אחד טיפס בסולם והגיע אלינו .הוא נכנס אל החדר ,לקח את בנימין
בידיים וירד איתו בסולם .אחר כך עלה כבאי אחר ושאל אותי" :יש עוד
מישהו בבית?" אמרתי לו שלא" .בטוחה לגמרי?" ,עניתי שכן.
הוא תפס אותי והוריד גם אותי דרך החלון ,בסולם הגבוה.
כשהגענו למטה ניגשו אליי שתי אחיות מהאמבולנס שעמד ליד
המדרכה .הן חיבקו אותי ונתנו לי לשתות מיץ פטל" .את ממש גיבורה!",
אמרה אחת מהן.
הרגשתי פתאום שדמעות עולות לי לעיניים .התחלתי ממש לבכות.
כנראה כל הלחץ שהיה לי בשעה האחרונה ,השתחרר עכשיו בבת אחת.
מרחוק ראיתי את אמא מגיעה בריצה .כנראה הודיעו לה בטלפון שיש
שריפה .היא הגיעה וחיבקה אותי .ראיתי דמעות גם בעיניה.
פתאום נזכרתי שבעצם עדיין לא כיבו את השריפה ,ומי יודע מה יישאר
מהבית שלנו? מה יהיה עם כל החפצים? נכנסתי שוב ללחץ ומתח...

המשך בשבוע הבא

נהנים

בחופש עם

העונה החדשה

של אסי
וטוביה!

פרק חדש בכל יום רביעי!

ועוד

המון
פרסים

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

ענו על השאלות
בדף פרשת שבוע באתר
ואולי תזכו בפרסים!

שאלות בפרשה

פינחס
ברית מלח
מפקד
יהושע בן נון
היה פינחס" :כוהן"" ,לוי" או "ישראל"?
 .1מה
בנות צלפחד
נות צלפחד ממשה ואלעזר הכהן?
 .2מה ביקשו ב
נחלה
 .3מהו "קרבן התמיד"?
ברש"י) ארץ ישראל
את בני ישראל? (שני פירושים
 .4מדוע ציווה ה' את משה לספור
קרבנות
שראל בשעת המפקד שבפרשה?
 .5היכן היו בני י
מועדות
שה?
היו בני שבט יהודה במפקד שבפר
תמיד
 .6כמה
הקב"ה לקראת מותו? ("רביעי")
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 .7איזו בקשה מיוחדת בי

פירמידות מילים
בתוכו

חידת חדגא:

הוא כבר מת בעוונו,
ובכל זאת נזכר פעמיים.
מי הוא?

עיר הכוהנים

מוסתר מהאור
היורה במדוייק

לא בנים

דג בים (כתיב חסר)

מוסד הרבנים

בן חפר (כתיב חסר)

מוקרבים במקדש

חידת פולקע:

פניו של מי נמשלו לחמה
ופניו של מי נמשלו
ללבנה? מדוע? (רש"י)

מחֹוררת

לירוא

בוטל החיבור
שנות ניסיון
ידית הסכין
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לאן משליכים האשפה?
פחד

תוכנית חדשה ומפתיעה בערוץ מאיר לילדים אל תחמיצו!

