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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
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פרשת וילך תש"פ
סֹוחר ָע ִׁשירֶׁ ,ש ַה ַה ְצלָ ָחה ֵה ִא ָירה לֹו ָּפנִ יםִ ,ע ְס ָקאֹות
ֵהם ָהיּו זּוג ְמ ֻא ָּׁשר .הּוא ָהיָ ה ֵ
ּגְ דֹולֹות ָע ְברּו ַּת ַחת יָ ָדיוִ ,ק ְׁש ֵרי ִמ ְס ָחר ְמס ָֹע ִפים ֶׁש ָּב ֶהם ֶה ֱחזִ יק ,נָ ְתנּו לֹו ַמ ֲע ָמד
קֹומית ,וְ הֹונֹו ַרק ָהלַ ְך וְ גָ ַדלָ .ה ִאיׁש ֹלא ָׁש ַמר ֶאת ּכַ ְסּפֹו
ְמכֻ ָּבד ִּב ְק ִהּלַ ת ָה ֲע ָס ִקים ַה ְּמ ִ
לְ ַע ְצמֹוִּ ,בנְ ִדיבּות ִּפּזֵ ר ָממֹונֹו לַ ֲא ֵח ִריםָּ ,ת ַמְך ְּבנִ ְצ ָרכִ יםִ ,סּיַ ע לְ נִ זְ ָק ִקים וְ ֶה ֱענִ יק ְצ ָד ָקה
ּתֹורהִ .א ְׁשּתֹו ִסּיְ ָעה ַעל יָ דֹו ְּבכָ ל ְּתחּוםִ ,היא ָהיְ ָתה לֹו
מֹוסדֹות ָ
לְ ַק ְרנֹות ְצ ָד ָקה ּולְ ְ
יהם ָהיּו לְ ַמ ֶּסכֶ ת ַא ַחת ֶׁשל א ֶֹׁשר.
טֹובה וְ נֶ ֱא ָמנָ ה וְ ַחּיֵ ֶ
לְ ִא ָּׁשה ָ
ּׂשּואין ֶׁשּלָ ֶהםִ .מ ֵּדי ָׁשנָ ה ַּב ַּת ֲא ִריְך ֶה ָח ִביב ּכָ ל ּכָ ְך ָהיָ ה ָה ִאיׁש
ַה ִּׂשיא ָהיָ ה ְּביֹום ַהּנִ ִ
ּוב ֲחגִ יגִ ּיּות ַר ַּבת
יכּותיתַ ,
יטב ּכַ ְסּפֹו ַמ ָּתנָ ה יְ ָק ָרה וְ ֵא ִ
ּומ ֲח ָׁש ָבה ,רֹוכֵ ׁש ְּב ֵמ ַ
ַמ ְק ִּדיׁש זְ ַמן ַ
יבה לֹו
אֹותּה לְ ִא ְׁשּתֹוֶׁ ,ש ֻה ְפ ְּת ָעה ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ֵמ ָח ָדׁש .וְ ִהיא ֵה ִׁש ָ
ר ֶֹׁשם ָהיָ ה ַמ ֲענִ יק ָ
ימה .וְ כָ ְך ָע ַבר לֹו
ּוב ַמ ָּתנָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ִמ ֶּׁשּלָ ּה ְּפ ִרי ַמ ֲח ָׁש ָבה וְ ִח ָּסכֹון ֶׁשל ָׁשנָ ה ְּת ִמ ָ
תֹודה ְ
ְּב ָ
שוֹר
ֵּבין ּכֶ ֶסה לֶ ָע ֹ
חֹותמֹו ַהּטֹוב לְ ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה.
הֹותיר ֶאת ָ
ּׂשּואין ְמ ַרּגֵ ׁשֶׁ ,ש ִ
עֹוד יֹום נִ ִ
ֲא ָבל ּכְ מֹו ְּבכָ ל ִסּפּור טֹובּ ,גַ לְ ּגַ ל הּוא ֶׁשחֹוזֵ ר ָּבעֹולָ םֹ ,לא ַמה ֶּׁש ָהיָ ה ֶא ְתמֹול יִ ְהיֶ ה
ָׁשלֹום ֲח ֵב ִרים!
מֹוטטּות ּכַ לְ ּכָ לִ ית.
גּוריו ֶׁשל ָה ִאיׁש ֵה ִביאּו לְ ִה ְת ְ
יטּיֹות ְּב ֵאזֹור ְמ ָ
ָמ ָחרְּ .תנּודֹות ּפֹולִ ִ
קֹור ִאים ַה ַּׁש ָּבתִ ,היא
אֹותּה ֲאנַ ְחנּו ְ
ָּפ ָר ַׁשת "וַ ּיֵ לֶ ְך" ָ
יֹותר ֵהם ָה ְפכּו לִ ְר ִעידֹותַ ,עד ֶׁש ֲע ָס ָקיו ָק ְרסּו ּכָ לִ יל.
ַּב ְּת ִחּלָ ה ָהיּו ֵאּלּו ְּתנּודֹותְ ,מ ֻא ָחר ֵ
ּתֹורהַ .אְך לַ ְמרֹות זֹאת
יֹותר ַּב ָ
ַה ָּפ ָר ָׁשה ַה ְּק ָצ ָרה ְּב ֵ
תֹומְך ָה ַפְך לְ ָענִ י ּולְ נִ זְ ָקק.
ֵמ ִאיׁש ָע ִׁשיר וְ ֵ
יֹותר.
עּותּיִ ים ְּב ֵ
ּומ ְׁש ָמ ִ
ׁשּובים ַ
ִהיא ְמכִ ילָ ה ְּד ָב ִרים ֲח ִ
רֹופ ִפים,
יֹוׁשב ַּב ַּביִ תּ ,כְ ֶׁש ַּמ ַּצב רּוחֹו ָּב ֲא ָד ָמהָ ,ה ֲע ַצ ִּבים ְ
יָ ִמים ֲח ָד ִׁשים ִהּגִ יעּו לַ ַּביִ ת .הּוא ֵ
ּנֹוׁשים ָּבא לִ גְ ּבֹות
טּוח ֶׁשעֹוד ֶא ָחד ֵמ ַה ִ
יצה אֹותֹו ִּב ְס ָע ָרהָּ ,ב ַ
ּכָ ל ְּד ִפ ָיקה ַּב ֶּדלֶ ת ַמ ְק ִּפ ָ
"ּבן
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ַמ ְת ִחיל לְ ִה ָּפ ֵרד ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלֶ :
גּוע ָה ַפְך לְ ִאיׁש ָעצּוב וַ ֲח ַסר ַס ְבלָ נּותַ ,מ ְתּכֹון ָּבדּוק לְ ִריב
ֶאת חֹובֹוֵ .מ ָא ָדם ָש ֵֹמ ַח וְ ָר ַ
ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים ָׁשנָ ה ָאנֹכִ י ַהּיֹום ...וְ ה' ָא ַמר ֵאלַ י ֹלא
ּלּוקי ֵּדעֹות וְ לִ ְס ָערֹות.
ּולְ ָמדֹון ,לְ ִח ֵ
הֹוׁש ַע
ַת ֲעבֹר ֶאת ַהּיַ ְר ֵּדן ַהּזֶ ה" .מ ֶֹׁשה ְמ ַמּנֵ ה ֶאת יְ ֻ
ִאם ַּפ ַעם ַה ֶּׁש ֶקט וְ ַה ַּׁשלְ וָ ה ִה ְת ַהּלְ כּו ַּב ַּביִ תַ ,עכְ ָׁשו ַהּטֹונִ ים ִט ְּפסּו לִ גְ ָב ִהים ִּבלְ ִּתי
יבהַ ,ה ֵּק ָבה ָה ֵר ָיקה ּגַ ם ִהיא ָּת ְר ָמה ֶאת
נֹושֹא ָח ָדׁש לִ ְמ ִר ָ
ֻמּכָ ִרים ַּב ַּביִ תּ .כָ ל יֹום הֹולִ יד ֵ
ּומ ַחּזֵ ק אֹותֹו.
ְ
ֶׁשּלָ ּה ,וְ ַה ַחּיִ ים יַ ַחד ּכִ ְבנֵ י זּוג ָה ְפכּו לְ ָמ ִריםָ .היָ ה זֶ ה ּגַ לְ ּגַ ל ְק ָס ִמים ֲח ַסר סֹוףַ .מ ַּצב
לִ ְפנֵ י מֹותֹוַ ,מ ְדּגִ יׁש מ ֶֹׁשה ֶאת ֲח ִׁשיבּות ְׁש ִמ ַירת
רּוח ְּבכִ ְפלַ יִ ם,
רּוח ָה ַרע הֹולִ יד ְמ ִריבֹות ֵאין ְספֹרַ ,ה ְמ ִריבֹות ֶה ֱעכִ ירּו ֶאת ַמ ַּצב ָה ַ
ָה ַ
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות ,וְ ַעד ּכַ ָּמה ַחּיָ יו ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ַה ָ
יבה ָהיָ ה ַהּלֵ ב נֶ ְח ַמץ,
סֹופּה ֶׁשל ּכָ ל ְמ ִר ָ
ּוב ָ
יֹותרְ .
יבה עֹוד ֵ
ַמה ֶּׁשּלִ ָּבה ֶאת ֵאׁש ַה ְמ ִר ָ
אֹותם ָחוּו יַ ַחדּ .כָ ל ֶא ָחד יָ ַדע
ּטֹובים ֶׁש ָ
יהם זָ כְ רּו ֶאת ַהּיָ ִמים ַהּיָ ִפיםֶ ,את ַה ַחּיִ ים ַה ִ
ְׁשנֵ ֶ
ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ְּתלּוּיִ ים ָּבּהּ .גַ ם ֶאת ָה ֲע ִתידֹות ֶׁשל
ּגּועים לַ ֶּק ֶׁשר ַה ַחם וְ ַהּנָ ִעים ,לְ ִק ְר ַבת ַהּלֵ ב
לֹותיו ֶׁשל ַה ֵּׁשנִ י ,וְ ַהּגַ ְע ִ
ְּבתֹוְך ּתֹוכֹו ֶאת ַמ ֲע ָ
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַמזְ ּכִ יר מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו.
וְ לָ ְרגָ ׁשֹות ַהּיָ ִפים ִמּלְ אּו ֶאת ַהּלֵ ב.
שוֹר"ֵּ ,בין
"ּבין ּכֶ ֶסה לֶ ָע ֹ
עֹומ ִדים ֵ
ְ
ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו
ּובא ,הּוא ָר ָאה ְּבכָ ְך ִהזְ ַּד ְּמנּות
ּׂשּואין ָק ֵרב ָ
לּוח ַה ָּׁשנָ ה ּגִ ּלְ ָתה לֹו ֶׁשּיֹום ַהּנִ ִ
ֲה ָצ ָצה ְּב ַ
יח
ימה לְ ָה ִפיג ְמ ַעט ֶאת ַה ְּמ ִתיחּות ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ,לְ ַה ִּב ַיע ִק ְר ָבה ּולְ ַהּנִ ַ
ַמ ְת ִא ָ
טֹובה
ּפּוריםֵ ,אין לָ נּו ֲהכָ נָ ה ָ
רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה לְ יֹום ַהּכִ ִ
ַמ ָּצע ָח ָדׁש ֶׁשל ִּת ְקוָ ה.
יֹותר ִמ ְּד ָב ָריו ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו .זֶ ה ַהּזְ ָמן לַ ֲחׁשֹוב
ֵ
יֹותרֶ .את ַׁש ְר ֶׁש ֶרת ַהּזָ ָהב
ָהיָ ה לֹו ְׁשעֹון ּכִ יס ָעשֹּוי ִמּזָ ָהבַ ,מזְ ּכֶ ֶרת ִמּיָ ִמים יָ ִפים ֵ
ַעל ַמה ֶּׁש ָהיָ ה ַּב ָּׁשנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה ,וְ ַעל ַמה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה
ֶׁש ִח ְּב ָרה ֶאת ַה ָּׁשעֹון לְ ַדׁש ַה ִּמ ְקט ֶֹרן ָמכַ ר ִמּזְ ַמןֲ .א ָבל ֶאת ַה ָּׁשעֹון ִה ְׁש ִאירָ ,היָ ה לֹו
ַּב ָּׁשנָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה.
ָק ֶׁשה לְ ִה ָּׁש ֵאר ְּבלִ י ָׁשעֹוןַ .עכְ ָׁשו לְ ַמ ַען ַה ָּׁשלֹוםּ ,כְ ֵדי לְ ַה ִּב ַיע ֶאת ַמה ֶּׁשהּוא ָחׁש
שוֹת
לְ ִא ְׁשּתֹוֶ ,את ַר ֲח ָמיוֶ ,את ִה ְתנַ ְּצלּותֹוֶ ,את ַא ֲה ָבתֹו וְ ֶאת ִּת ְקוָ תֹו ,הּוא ָהיָ ה מּוכָ ן לַ ֲע ֹ
יחה,
זֹו ִהזְ ַּד ְּמנּות נִ ְפלְ ָאה לִ ְמחֹול ּולְ ַב ֵּקׁש ְסלִ ָ
ּומכַ ר ֶאת ַה ָּׁשעֹון וְ ָקנָ ה לָ ּה ַמ ָּתנָ הָ .היָ ה זֶ ה ַמ ְס ֵרק ֶׁשנְ ָהב
זֹאתְּ .בלִ י ֶׁש ֵּת ַדעָ ,הלַ ְך ָ
טֹובה
ּולְ ַה ְחלִ יט ֶׁש ְּבכָ ל ְמ ִחיר ַ -ה ָּׁשנָ ה ַהּזֹו ִּת ְהיֶ ה ָ
ַמ ְר ִהיב .הּוא יָ ַדע ּכַ ָּמה ִּת ְש ַֹמח ְּב ַמ ָּתנָ ה זֹו.
יֹותר לְ כֻ ּלָ נּו!
ּומ ְצלַ ַחת ֵ
ֻ
יח לֹו
ּגַ ם ִהיא יָ ְד ָעה ֶׁש ַה ַּת ֲא ִריְך ִמ ְת ָק ֵרבּ .כָ ל ּכָ ְך ָר ְצ ָתה לְ ַה ִּב ַיע ֶאת ַא ֲה ָב ָתּה ,לְ הֹוכִ ַ
טֹובה!
ימה ָ
ּגְ ָמר ֲח ִת ָ
נּותּה
כֹוא ֶבת ֶאת ַמ ְחסֹורֹוֶׁ ,שּנֶ ֱא ָמ ָ
ֶׁשּנִ ְס ֲח ָפה ֶׁשֹּלא ֵמ ְרצֹונָ ּהֶׁ ,ש ִהיא ָח ָׁשה ֶאת ּכְ ֵאבֹו וְ ֶ
נֹות ָרה ּכְ מֹו ַּפ ַעםֶׁ ,ש ַּט ֲע ָמם ַהּטֹוב ֶׁשל ַהּיָ ִמים ֶׁש ָהיּו ֹלא ָּפגֹ .לא ָהיָ ה לָ ּה ָמה לִ ְמּכֹר,
ְ
ּובּכֶ ֶסף
ֹאׁשּה ֶאת ֶח ְסרֹונָ םַ ,
ֹאׁשּהֵּ .בין ּכֹה וָ כֹה יַ ְס ִּתיר ַה ָּׁש ִביס ֶׁשּלְ ר ָ
ַרק ֶאת ַש ֲֹערֹות ר ָ
טּוחה
מּור ָתם ּתּוכַ ל לִ ְקנֹות לְ ַב ְעלָ ּה ַׁש ְר ֶׁש ֶרת ֲח ָד ָׁשה לִ ְׁשעֹונֹוִ .היא ְּב ָ
ֶׁשאֹותֹו ְּת ַק ֵּבל ְּת ָ
ֶׁשּיִ ְש ַֹמח ְּב ַמ ְּתנָ ָתּה זֹו ,לִ ָּבּה ָא ַמר לָ ּה ֶׁש ְּבכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ַּב ְעלָ ּה ִמ ְס ַּתּכֵ ל ַּב ָּׁשעֹון ,לִ ּבֹו נֶ ְח ַמץ
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
ַעל ַה ַּׁש ְר ֶׁש ֶרת ֶׁש ַּפ ַעם לִ ּוְ ָתה ֶאת ַה ָּׁשעֹון.
התקשרו02-6461323 :
טּופה ,וְ ִהּגִ יׁש
הֹוציא ִמּכִ יסֹו ֻק ְפ ָסה ְק ַטּנָ ה ֲע ָ
ַה ַּת ֲא ִריְך ִהּגִ ַיעּ .כְ ֶׁש ַּמ ָּבט נִ ְרּגָ ׁש ְּב ֵעינָ יוִ ,
או באתר ערוץ מאיר לילדים
נֹותן ַמ ֶּׁשהּו ֵמ ַע ְצמֹוַ ,מ ֶּׁשהּו
לָ ּה ּכְ ֶׁש ִּד ְמ ָעה ַקּלָ ה ְּב ֵעינָ יוֶ .א ְפ ָׁשר ָהיָ ה לְ ַה ְרּגִ יׁש ֶׁשהּוא ֵ
יׁשה ֶאת
יטה ֶאת יָ ָדּהִ ,ק ְּבלָ ה ֶאת ַה ַּמ ָּתנָ ה וְ ִהּגִ ָ
הֹוׁש ָ
יֹותר ֵמ ֵאי ַּפ ַעם ...וְ ִהיא ִ
ֶׁש ָּׁשוֶ ה ֵ
יה
פֹות ָ
ֹאׁשּה ִה ְס ִּתיר ֶאת ַמ ְחלְ ֶ
יה ָע ְמדּו ַה ְּד ָמעֹותַ .ה ָּׁש ִביס ֶׁשּלְ ר ָ
ֶׁשּלָ ּהּ ,כְ ֶׁשּגַ ם ְּב ֵעינֶ ָ
חּוׁשה נִ ְמ ֵצאת ָּב ֲאוִ יר,
יבה ִּב ְׁש ִבילֹוֲ ,א ָבל ַה ְּת ָ
ַהּגְ זּוזֹותַ ,עד ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא יָ ַדע ָמה ִה ְק ִר ָ
ַהּלְ ָבבֹות ָח ִׁשים זֶ ה ֶאת זֶ הָ .ה ֲא ִריזֹות נִ ְפ ְּתחּו ,וְ ָה ֵעינַ יִ ם ּגַ ם ֵהם ...הּוא ִק ֵּבל ַׁש ְר ֶׁש ֶרת לַ ָּׁשעֹון ֶׁש ֵאינֶ ּנּו .וְ ִהיא ִק ְּבלָ ה ַמ ְס ֵרק לַ ְּׂש ָערֹות ֶׁשּנִ גְ זְ זּוֲ .א ָבל ָהיָ ה ָׁשם לֵ ב.
ּוב ִע ָּקר ֲהמֹון ַא ֲה ָבה
ַה ְר ֵּבה ְרגָ ׁשֹות ְּוד ָמעֹות ְ
• • •.
עּותּיִ יםַ .ה ְּפ ֻעּלֹות ַה ְּק ַטּנֹותַ ,הּכֵ נֹות וְ ָה ֲא ִמ ִּתיֹותֶׁ ,שּנַ ֲעׂשֹות לְ ִע ִּתים
'ּגָ דֹול ַה ַּמלְ ִּבינֹו ִׁשּנַ יִ ם ִמ ַּמ ְׁש ֵקהּו ָחלָ ב' ָא ְמרּו ֲחכָ ִמיםֹ .לא ָּת ִמיד ַה ְּד ָב ִרים ַהּגְ דֹולִ ים ֵהם ַה ַּמ ְׁש ָמ ִ
ּומ ָק ְרבֹות לְ ָבבֹות.
עֹוררֹות ֶאת ַה ֵּׁשנִ י ְ
נֹוׁשית ְק ַטּנָ ה אֹו ֲא ִפּלּו ּגְ דֹולָ ה ֲא ָבל ּכֵ נָ הֵ ,הם ֶׁש ַּמ ְׁש ִּפיעֹותֶׁ ,ש ַּמ ִּׂשיגֹות ֶאת ַה ַּמ ָּט ָרהְ ,מ ְ
ְּב ַמ ֲא ָמץ נַ ְפ ִׁשיְּ ,ב ַה ְק ָר ָבה ֱא ִ

פרשה מאירה

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!

זוכה מאירי לפרשת כי תבוא:
אברהם וקנין מרמת גן!

תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

פרשת וילך תש"פ

חידת חדגא:

שאלות ליום כיפור

פור ,לפני הערב או בעלות השחר?

 .1מתי מתחיל צום יום כי

הסבירו :שם האיסור
כשם התפילה

 .2במה עוסקת תפילת "כל נדרי"?

יים שאסור בנעילה ביום הכיפורים?

 .3מהו סוג הנעל
.4

האם תקיעת השופר הנהוגה כיום

בצאת יום הכיפורים היא מן התורה?

חידת פולקע:

לות נאמרות ביום הכיפורים ומהן?

 .5כמה תפי

ביום הקדוש תוקנה חטאת
תחילת ימי היום המקביל.
למה הכוונה?

איזו תפילה נאמר "סדר העבודה"?
 .6ב
דות יום הכיפורים בבית המקדש?
 .7מי היה מבצע את עבו

מילים מבולבלות
זהו את המילים והביטויים המבולבלים  -בנושאי יום כיפור
כי מופריו
__________

החסיל
__________

לנדריך
__________

נעה לי
__________

החלמי
__________

כה פר
__________

מחיתה
__________

חיסלתו
__________

פורש
__________

תטיל
__________

נביא ונמלוך
__________

כן הדגול
__________

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
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