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ָה ָא ֶרץ ֶׁשּלָ נּו
ַׁש ָּבת ָׁשלֹוםֲ ,ח ֵב ִרים!
ּנֹופים
יתם ֶאת ַה ִ
ימי ַהח ֶֹפׁש? ְר ִא ֶ
יָ ָצא לָ כֶ ם לְ ַטּיֵ ל ָּב ָא ֶרץ ִּב ֵ
ימים ֶׁשּלָ נּו?
ַה ַּמ ְק ִס ִ
טֹובה וְ נִ ְפלָ ָאה
ּתֹורה ְמ ַת ֶא ֶרת ַעד ּכַ ָּמה ָ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ֵע ֶקב ַה ָ
נֹופים נֶ ֱה ָד ִרים וְ ֶט ַבע נִ ְפלָ א.
ִהיא ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלָּ .ב ָא ֶרץ יֵ ׁש ִ
ּומ ְׁשלָ גִ ים ַּבח ֶֹרף ,וְ יֶ ְׁשנָ ם ֲע ָמ ִקים
בֹוהים ֻ
יֵ ׁש ּכָ אן ָה ִרים ּגְ ִ
ּומקֹומֹות נְ מּוכִ ים ְמאֹדּ ,כְ מֹו יַ ם ַה ֶּמלַ ח .יֵ ׁש נְ ָחלִ ים
ְ
ּפֹורים ַמ ְד ִהימֹות
ּופרֹותַּ ,ב ֲעלֵ י ַחּיִ יםִ ,צ ִ
ּונְ ָהרֹותֵ ,ע ִצים ֵ
ּוב ֶע ֶצם ַמה ֹּלא?
ְ
אֹותּה
בֹורכֶ ת ,וְ ַה ְר ֵּבה ַע ִּמים ָרצּו ָ
ּומ ֶ
טֹובה ְ
ָה ָא ֶרץ ֶׁשּלָ נּו ָ
לְ ַע ְצ ָמםֲ .א ָבל זֹו ֶא ֶרץ מֹולַ ְד ֵּתנּו וְ ִהיא ַׁשּיֶ כֶ ת לָ נּוּ ,כְ מֹו
יחָ .מה ָעלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות ּכְ ֵדי ֶׁש ָה ָא ֶרץ ֶׁשּלָ נּו
ֶׁשה' ִה ְב ִט ַ
יה?
ׁשֹומ ִרים ָעלֶ ָ
ִּת ְר ֶצה ֶׁשּנִ ָּׁש ֵאר ָּבּה לָ נֶ ַצח? ֵאיְך ְ
ָּברּור ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים ָצ ָבא ָחזָ ק ּכְ ֵדי לְ ָהגֵ ן ַעל ָה ָא ֶרץ
ִמ ְּפנֵ י ָהאֹויְ ִביםֲ .א ָבל ּגַ ם ֲאנַ ְחנּוֶׁ ,ש ֵאינֶ ּנּו ֲחיָ לִ ים ַּב ָּצ ָבא,
עֹוׂשים ֶאת זֶ ה?
יְ כֹולִ ים לִ ְׁשמֹור ַעל ָה ָא ֶרץֵ .איְך ִ
לְ ָמ ָׁשלּ ,כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ְמ ַטּיְ לִ ים ָּב ָא ֶרץ ֲאנַ ְחנּו ֲעלּולִ ים
ּופסֹלֶ ת ַּב ֲא ָת ִרים ַהּׁשֹונִ ים.
ְּב ָטעּות לְ ַה ְׁש ִאיר לִ כְ לּוְך ְ
יבה
זֶ ה ְמאֹד ֹלא טֹוב! ּבֹאּו נַ ְק ִּפיד לִ ְׁשמֹור ַעל ַה ְּס ִב ָ
ּומכֻ ֶּב ֶדת.
נְ ִקּיָ ה ְ
רּוחנִ ית ָעלֵ ינּו
ָ
אֹותנּו ֶׁשּגַ ם ִמ ְּב ִחינָ ה
ָ
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת
ַה ָ
לִ ְׁשמֹור ַעל ָה ָא ֶרץַ .על יְ ֵדי ִקּיּום ַה ִּמ ְצוֹות וְ ַה ִהּזָ ֲהרּות
גּותנּו ִעם ַהּזּולַ תֲ ,אנַ ְחנּו ְמ ַחּזְ ִקים ֶאת ַה ֶּק ֶׁשר
ְּב ִה ְתנַ ֲה ֵ
רּוחנִ י ֶׁשּלָ נּו ִעם ָה ָא ֶרץ ,וְ זֹוכִ ים לְ כָ ְך ֶׁש ִהיא ִּת ָּׁש ֵאר
ָה ָ
ַרק ֶׁשּלָ נּו!
הּובה!
ָאז ּבֹאּו נְ ַטּיֵ ל וְ נֶ ֱהנֶ ה ,וְ נִ ְׁשמֹור ַעל ַא ְר ֵצנּו ָה ֲא ָ
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סיפור בהמשכים
פרק ח

אש
יוקדת

רבקה לנדאו המשיכה בסיפורה" :מול עיניי ראיתי אש גדולה
שאוחזת בארון המטבח .קולות הפצפוצים ששמעתי היו קולות של
ניירות נשרפים שהיו בארון .האש כבר היתה גדולה למדיי ,ואין ספק
שהסכנה להתפשטות השריפה היתה גדולה".
רבקה הפסיקה לרגע את הסיפור ופנתה אליי" :טל ,אני רוצה
שתשימי לב להבדל בין האופן בו אני התנהגתי ,לבין האופן בו את
התנהגת .כעת תביני היטב כמה חשוב המעשה שעשית!" הנהנתי
בראשי ,והיא המשיכה לספר.
"כאמור ,הייתי ילדה בת אחת עשרה ,למודת סבל וניסיון .אבל דווקא
העובדות האלה גרמו לי לחשוב שאני יכולה להתמודד לבד מול
הסכנה .במקום להרים קול צעקה ולקרוא לשכנים שיבואו לכבות
את האש ולהציל את הילדים ואת הבית ,אני החלטתי לכבות את
האש בעצמי .זו הייתה טעות שכמעט עלתה לי בחיי.
לקחתי קערה גדולה שהייתה לנו במטבח ומלאתי אותה במים.
אחר כך לקחתי כיסא גבוה וטיפסתי עליו עם הקערה .כשהייתי על
הכיסא ,דחפתי את הקערה לכיוון הארון הבוער .חשבתי שהמים
יכבו את האש.
מה שקרה היה שונה לגמרי ממה שתכננתי ,והכול קרה מאוד מהר.
המים שנשפכו על האש יצרו ענן עשן שחור שהגיע ישר אל הפנים
שלי .אני איבדתי את שיווי המשקל ונפלתי מהכיסא על הריצפה.
קיבלתי מכה חזקה מאוד בגב .האש ,לא רק שלא כבתה אלא היא
התעצמה .עדיין לא הצלחתי לקום מהריצפה ,ואז קרה דבר נורא:
שמעתי קולות של שבירה וראיתי איך הארון הבוער מתמוטט ישר
לכיוון שלי .זה היה מחזה נוראי והרגשתי פחד גדול.
אבל אז קרה הדבר שהציל את החיים שלי".
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:

השנייה נמצאת בפרשה,
אך גם תחילת הראשונה.
למה הכוונה?

שאלות בפרשה

ליח לכבוש את כל העמים שבארץ?
 .1איך עם ישראל יצ
ריך לעשות עם האלילים שבארץ?
 .2מה עם ישראל צ
בבגדים של בני ישראל במדבר?
 .3איזה נס קרה
זמן משה רבנו לא אכל ולא שתה?
 .4כמה
 .5איזה שם נוסף יש להר סיני?
התורה נותנת למצוות אהבת הגר?
 .6מהו הטעם ש
יש בין ארץ ישראל לארץ מצרים?
 .7איזה הבדל

חידת פולקע:

בדיוק בהתחלה
הראשונה נעלמה.
למה הכוונה?

כתב עברי קדום!
עליכם לגלות מהו תוכן המשפט שבמסגרת האדומה
כדי לזהות את האותיות ,גלו מהם שני הפסוקים הרצופים שמופיעים במגילת הקלף ,מתוך "שלישי" של הפרשה.
אחר כך השתמשו באותיות שתזהו מהפסוק ,כדי לגלות מה כתוב במשפט .שימו לב :אות אחת תצטרכו לנחש!
מהו המשפט ,ואיזו אות חסרה במגילת הקלף ,אותה הייתם צריכים לנחש?

כולנו זהירים החופש הגדול
ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל
ואכת אתו טחון היטב עד אשר דק
הנחל הירד מן
ובתבערה ובמסה ובקברת התאוה

לקחתי ואשרף אתו באש
לעפר ואשלך את עפרו אל
ההר
מקצפים הייתם את ה'

