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זֶ ה ּכָ ֵׁשר?
לֹומכֶ ם?
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום ,יְ לָ ִדיםַ .מה ְּׁש ְ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְ"ר ֵאה" ּכְ תּובֹות ַה ֲהלָ כֹות ֶׁש ְּקׁשּורֹות לַ ּכַ ְׁשרּות.
אֹומ ֶרת ֶׁשּיֵ ׁש ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ֶׁש ֻמ ָּתר לָ נּו לֶ ֱאכֹול
ּתֹורה ֶ
ַה ָ
סּורים ַּב ֲאכִ ילָ ה.
וְ יֵ ׁש ַּב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ֶׁש ֲא ִ
אֹוסר לָ נּו לֶ ֱאכֹול ֵחלֶ ק
ָח ַׁש ְב ֶּתם ַּפ ַעם לָ ָּמה ֶּב ֱא ֶמת ה' ֵ
ִמ ַּב ֲעלֵ י ַה ַחּיִ ים? ַמה ּזֶ ה ְמ ַׁשּנֶ ה ִאם ֲאנַ ְחנּו אֹוכְ לִ ים
ָּב ָׂשר ֶׁשל ָּפ ָרה אֹו ָּב ָׂשר ֶׁשל ּגָ ָמל?
לֹומ ִדים ֵמ ִהלְ כֹות
ַא ַחת ַהּנְ ֻקּדֹות ַה ֲחׁשּובֹות ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
ַהּכַ ְׁשרּות ִהיא ֶׁש ָעלֵ ינּו לַ ְחׁשֹוב ַעל ּכָ ל ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו
עֹוׂשיםֲ .חכָ ֵמינּו ָא ְמרּו" :סֹוף ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַמ ְח ָׁש ָבה
ִ
ר-מה ֵאינֶ ּנּו
ְּת ִחּלָ ה"ּ .כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ָּב ִאים לֶ ֱאכֹול ְּד ַב ַ
יְ כֹולִ ים יָ ָׁשר לַ ֲחטֹוף וְ לֶ ֱאכֹולֶ ,אּלָ א ָעלֵ ינּו לָ ִׂשים לֵ ב
וְ לִ ְבדֹוק ַה ִאם ַה ַּמ ֲאכָ ל ּכָ ֵׁשר וְ ַה ִאם ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים
לֶ ֱאכֹול אֹותֹוַ .רק ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֵּב ַר ְרנּו ֶׁש ַה ָּד ָבר ֻמ ָּתרֲ ,אנַ ְחנּו
יְ כֹולִ ים לְ ָאכְ לֹו.
לֹומ ִדים לַ ְחׁשֹוב לִ ְפנֵ י ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ְּבכָ ְך ֲאנַ ְחנּו ְ
עֹוׂשים ,וְ ָאז ּגַ ם ְּב ִמ ְק ִרים ֲא ֵח ִרים ּכְ ָבר נִ ְהיֶ ה ְרגִ ילִ ים
ִ
צּורה ַא ְק ָר ִאית .לְ ָמ ָׁשלּ :כַ ֲא ֶׁשר
לַ ְחׁשֹוב וְ ֹלא לִ ְפעֹול ְּב ָ
אֹותנּו אֹו ַמ ְפ ִר ַיע לָ נּוֹ ,לא נְ ַמ ֵהר לְ ָהגִ יב
יׁשהּו ַמ ְרּגִ יז ָ
ִמ ֶ
וְ לִ כְ עֹוסֶ ,אּלָ א נַ ְחׁשֹוב ְק ָצת לִ ְפנֵ י כֵ ן וְ אּולַ י נָ ִבין ֶׁש ֵאין
ַט ַעם ִּבכְ לָ ל לִ כְ עֹוס ,אֹו ֶׁש ִּבכְ לָ ל ֹלא ֵה ַבּנּו נָ כֹון ֶאת
ַמה ֶּׁש ָּק ָרה!
נֹוספֹות עֹוזְ רֹות לָ נּו
ּכָ ְך ִהלְ כֹות ַהּכַ ְׁשרּות וַ ֲהלָ כֹות ָ
יֹותרֲ ,א ִפּלּו ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו!
לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים נְ כֹונִ ים ֵ
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום!

לרכישת מנוי לערוץ הילדים
התקשרו02-6461323 :
או באתר ערוץ מאיר לילדים

סיפור בהמשכים
פרק ט

אש
יוקדת

רבקה לנדאו המשיכה" :מי שהציל את חיי הייתה אחותי שברוך ה' בדיוק
באותו הרגע נכנסה הביתה .עוד לפני שהיא ראתה מה קורה ,היא צעקה:
"הצילו ,מה קורה כאן?!"
הבית כבר היה מלא עשן וריח חזק של שריפה היה באוויר .רינה רצה
לעבר המטבח ושם היא מצאה אותי שוכבת על הריצפה ,כשסביבי חלקי
הארון הבוער .האש כבר אחזה בבגדים שלי.
אחותי רינה ידעה בדיוק מה לעשות .היא משכה אותי מתוך המטבח
והצילה את חיי .שלא כמוני ,היא ידעה שלא מכבים שריפות לבד ולכן
היא רצה החוצה והחלה לצעוק בקול "שריפה! שריפה! הצילו!"
השכנים מכל הסביבה הגיעו בריצה ,הוציאו את האחים שלי מהבית ודאגו
לכבות את האש .אותי העבירו במהירות לבית החולים .סבלתי מכאב חזק
בגב מהנפילה ,אבל עוד יותר מכך – היו לי כוויות בדרגה גבוהה כמעט
בכל הגוף .חשוב שתביני :כוויות בדרגות גבוהות הן מאוד מסוכנות,
ומצריכות טיפולים קשים שלא תמיד מצליחים .זו ממש סכנה גדולה!
ואת התוצאות של הטעות שלי את רואה במו עינייך".
רבקה הרימה שוב את שרוולה והראתה לי את הצלקות שהיו בידיה.
האמת ,שרק עכשיו התחלתי להבין כמה חשוב ונכון היה המעשה
שעשיתי ,כשהתקשרתי למכבי האש ודאגתי לכיבוי השריפה
בצורה נכונה ואחראית.
מיד בסוף השיחה עם הגברת לנדאו החלטתי שאני מסכימה לדבר בפני
בית הספר .ובאמת כך היה .באירוע המיוחד שהתקיים בשבוע הבטיחות
הוזמנתי לבמה לספר את מה שקרה לי .אני חייבת להודות שגיליתי
שהפחד שתמיד היה לי בעמידה לפני קהל כבר נחלש מאוד ,ואחרי דקה
או שתיים שדיברתי בפני בית הספר כבר הרגשתי רגועה.
כשגמרתי לספר את סיפורי כל בית הספר מחא כפיים בהתלהבות.
המורה ניגשה אליי והעניקה לי תעודת הוקרה מיוחדת מבית הספר.
התרגשתי מאוד .אבל יותר מהכול שמחתי בכך שהמסר החשוב של
זהירות ובטיחות עבר גם לשאר התלמידים ואולי יעזור להם להתמודד
נכון עם אתגרי החיים בעתיד.
סוף

נהנים

ש עם

עבונחוהפהחדשה

הל אסי וטוביה!

ש

פרק חדש בכל יום רביעי!

פינת

ענו על השאלות
בדף פרשת שבוע באתר
ואולי תזכו בפרסים!

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה

איפה אוכלים את המעשר השני?
.1
 .2על איזה הר היו המברכים?
 .3האם צבי כשר לאכילה?
 .4האם חסידה כשרה באכילה?
 .5מהי שמיטת כספים?
 .6כמה שנים עובד עבד עברי?
בות לעלות לרגל בשלושת הרגלים?
 .7האם נשים חיי

חידת חדגא:

הסבירו :שותים בו
אבל אסור לאכול אותו.
מי הוא?

חידת פולקע:

מותר באכילה ,קפד
ראשו ואז הוא אסור
באכילה .מי הוא?

מילים מבולבלות
זהו את המילים והביטויים המבולבלים (מתוך "רביעי" של הפרשה)
ספינר
__________

אלול אתך
__________

נע הביתה
__________

המעיל ממך
__________

שק דומע
__________

תאב שלל
__________

טל העוף
__________

מבין
__________

טור פועה
__________

משביך
__________

תר האבן
__________

הפרס
__________

נהניתם בחופש מעלון "מאירי"? רוצים לראות בעלון תכנים נוספים?
נשמח לשמוע! כתבו לנו למייל Alon@meirkids.co.il :ואולי תזכו בפרס!

איזו

חבורה תצא

ים מדהים?

פר
אטים
ב תר

לטיול ג'יפ

הפרס מתנת

תחרות חדשה נושאת פרסים
לקראת חודש אלול • ערוץ מאיר לילדים

התמונה להמחשה בלבד

