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*למשת
משים שא

ינם מנויים

פרשה מאירה
ָע ֵרי ַה ִּמ ְקלָ ט וְ ַהּלְ וִ ּיִ ים
ימת
בּוע ְמ ֻס ָּפר ֶׁשּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ּכָ ַתב ֶאת ְר ִׁש ַ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ּכָ ל ַה ַּמ ָּסעֹות וְ ַה ְּמקֹומֹות ֶׁש ָּב ֶהם ָע ְברּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ימה ַהּזֹו ַמ ָּמׁש ּכְ ֶׁש ְּבנֵ י
ַּב ִּמ ְד ָּבר .מ ֶֹׁשה ּכָ ַתב ֶאת ָה ְר ִׁש ָ
יסה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְת ָק ְרבּו לַ ּכְ נִ ָ
ּתֹורה ְמ ָת ֶא ֶרת לָ נּו ֶאת ּכָ ל ַה ֲחלָ ִקים וְ ַהּנַ ֲחלֹות
ַא ַחר ּכָ ְך ַה ָ
ֶׁש ַה ְּׁש ָב ִטים יְ ַק ְּבלּו ָּב ָא ֶרץ .לְ כָ ל ֵׁש ֶבט ָהיָ ה ֵחלֶ ק ְמיֻ ָחד
אֹומ ֶרת ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ָהכִ ין
ּתֹורה ֶ
ֶׁש ְּמי ָֹעד לֹוִ .מּלְ ַבד זֹאת ַה ָ
יׁשהּו ַא ֵחר
יהן יִ ְב ַרח ּכָ ל ִמי ֶׁש ָה ַרג ִמ ֶ
ָע ֵרי ִמ ְקלָ טֶׁ ,ש ֲאלֵ ֶ
ְּבׁשֹוגֵ גַ ,חס וְ ָׁשלֹום.
ּתֹורה
ּומי יָ גּור ְּב ָע ֵרי ַה ִּמ ְקלָ ט ָה ֵאּלֶ ה ְּבא ֶֹפן ָקבּוע? ַה ָ
ִ
אֹומ ֶרת ֶׁש ַהּלְ וִ ּיִ ים יָ גּורּו ָּב ֶהןֵׁ .ש ֶבט לֵ וִ י הּוא ֵׁש ֶבט ְמיֻ ָחד
ֶ
ֶׁש ַה ַּת ְפ ִקיד ֶׁשּלֹו הּוא לַ ֲעבֹוד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש .לַ לְ וִ ּיִ ים ֵאין
נַ ֲחלָ ה ָּב ָא ֶרץ ּכְ מֹו לִ ְׁש ָאר ַה ְּׁש ָב ִטים ,וְ לָ כֵ ן ֵהם ְמ ַק ְּבלִ ים
ִמּכָ ל ֵׁש ֶבט ָע ִרים ְמיֻ ָחדֹות ֶׁש ָּב ֶהן ֵהם יָ גּורּוִ .מּלְ ַבד
ֶה ָע ִרים ָה ֵאּלֶ הַ ,הּלְ וִ ּיִ ים ּגָ ִרים ּגַ ם ְּב ָע ֵרי ַה ִּמ ְקלָ ט.
ּדּוע ה' ֶה ְחלִ יט ֶׁש ַהּלְ וִ ּיִ ים יָ גּורּו ְּב ָע ֵרי ַה ִּמ ְקלָ ט ְּביַ ַחד
ַמ ַ
ִעם ִמי ֶׁש ָה ַרג ִּב ְׁשגָ גָ ה?
אֹותם ָה ֲאנָ ִׁשים
ּכַ ּנִ ְר ֶאה ֶׁשה' ָר ָצה ֶׁש ַהּלְ וִ ּיִ ים יַ ֲעזְ רּו לְ ָ
יהם וְ לָ ַד ַעת לְ ִהּזָ ֵהר
ֶׁש ָה ְרגּו ְּב ָטעּות לַ ֲחׁשֹוב ַעל ַמ ֲע ֵׂש ֶ
ּתֹורה וְ ֵהם יָ כְ לּו לְ לַ ֵּמד ֶאת
יֹותרַ .הּלְ וִ ּיִ ים לָ ְמדּו ַה ְר ֵּבה ָ
ֵ
יצד לְ ִה ְתנַ ֵהג.
ָה ֲאנָ ִׁשים ּכֵ ַ
ִמּכָ אן ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹוד ֶׁשּגַ ם ִמי ֶׁש ָּפגַ ע ַּב ֲח ֵברֹו ַרק
יֹותר לְ ִהּזָ ֵהר ְּב ַמ ֲע ָׂשיו
ְּב ָטעּותָ ,צ ִריְך לִ לְ מֹוד לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ֵ
ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יִ ְפּגַ ע ֲא ִפּלּו ְּב ָטעּות!
ָאז ּבֹאּו ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו נָ ִׂשים לֵ ב ֶׁש ָחלִ ילָ ה ֹלא נִ ְפּגַ ע ַּב ֲח ֵב ֵרינּו
טֹובים!
אֹותם וְ נִ ְהיֶ ה ֲח ֵב ִרים ִ
ֹאהב ָ
צּורהֶ ,אּלָ א ַרק נ ַ
ְּבׁשּום ָ
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום!

לקבלת גישה לתכני האתר
לשבועיים בחינם ,התקשרו:
02-6461323

סיפור בהמשכים
פרק ה

אש
יוקדת

עבר בערך חודש מאז הסיפור של השריפה .בינתיים הקומה שלנו בבניין
עברה שיפוץ וארונות החשמל הוחלפו בארונות חדשים .התחלנו כבר
לחזור לשגרה.
באחד הימים כשהייתי בבית הספר ,קראה לי המחנכת בהפסקה וביקשה
שאכנס איתה לחדר שליד חדר המורים .לא ידעתי מה המורה רוצה .לא
היה זכור לי שקרה משהו מיוחד בכיתה או שעשיתי דבר חריג.
"טלי ,אני רוצה לבקש ממך בקשה מיוחדת" ,אמרה המורה .הסתקרנתי.
"בשבוע הבא יהיה יום בטיחות מיוחד בבית הספר .ביום הזה נערוך
תרגילים שונים ויועברו שיחות מיוחדות על הדברים שיש להיזהר בהם
בבית ,בבית הספר ובכל מקום .אני יודעת שיש לך סיפור מדהים לספר
בנושא הזה ,ואני רוצה שתספרי אותו בפני כל בית הספר ,באולם הגדול".
המורה הפסיקה את דבריה ואני נכנסתי להלם ומבוכה .שאני אעמוד מול
כל בית הספר ואספר את הסיפור?!
המורה המתינה כמה שניות והוסיפה" :טלי ,אני יודעת שאת חוששת.
אולי אינך מאמינה שאת מסוגלת לכך .אבל אני מוכרחה להגיד לך שמאז
הסיפור עם השריפה ,אני עוקבת אחרייך ואני רואה לפניי ילדה אחרת .זו
כבר אינה טלי הילדותית והביישנית מלפני כמה חודשים .זו טלי הבוגרת,
שעשתה מעשה גבורה והצילה את הבית משריפה מסוכנת .אני יודעת
בבירור שהדבר הזה עשה לך רק טוב ,ונתן לך כוחות גדולים .לכן אני
חושבת שאת יכולה!"
האמת היא שגם אמא טענה כך בשבועות האחרונים .אמא אמרה לי כמה
פעמים שהשריפה הזו הייתה מתנה בעבורי לחיים ושקיבלתי בזכותה
עוצמות מיוחדות ובגרות .אבל שאני אעמוד מול כל בית הספר?! זה
עדיין נראה לי גדול עליי ...לא ידעתי מה לענות למורה ,שהמתינה
לתשובתי.
לפתע נשמעו דפיקות והדלת של החדר נפתחה.

המשך בשבוע הבא

נהנים

ש עם

עבונחוהפהחדשה

הל אסי וטוביה!

ש

פרק חדש בכל יום רביעי!

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

ענו על השאלות
בדף פרשת שבוע באתר
ואולי תזכו בפרסים!

חידת חדגא:

שמו נזכר פעמיים בפרשה,
אך כנראה מדובר בשניים
שונים .מיהו?

שאלות בפרשה

כתובים ברשימת המסעות בפרשה?

 .1כמה מסעות
 .2איפה מת אהרן הכהן?
צא בדרום-מזרח של ארץ ישראל?
 .3איזה ים נמ
יזה ים נמצא במערבה של הארץ?
 .4א
מקלט ציווה ה' להכין בארץ כנען?
 .5כמה ערי
התלוננו בני שבט מנשה בן יוסף?
 .6על מה
 .7מה היה הפתרון לטענתם?

מילים מבולבלות

חידת פולקע:

ִמ ְס ָּפר כאחד משמות ה',
נמצא פעמיים בפרשה,
ואף בלעם כיוון אליו .מהו?

מבוך  -מי יצליח להגיע לבית המקדש?

1

4

זהו את המילים והביטויים המבולבלים (מתוך "שישי" של הפרשה)

1

טל קם
__________

4

נתי היה
__________

7

זרביב כלל
__________

2

עדיף לים
__________

5

השער שמי
__________

8

יצדע
__________

3

משל טף
__________

בית
המקדש

6

נרדיה
__________

9

ארצה
__________

3

2

תוכנית חדשה ומפתיעה בערוץ מאיר לילדים אל תחמיצו!

בעכשיו
אתר!

