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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

ּכַ ָּמה זֶ ה
ָׁשוֶ ה?
סיפור לשבת

פרשת האזינו תש"פ
הּודי ִמ ְסּכֵ ן ֶׁשּנִ ְקלַ ע לִ ְק ָׁשיִ ים ּכַ לְ ּכָ לִ ּיִ ים ּגְ דֹולִ יםַ ,מ ָּצבֹו ֶׁ -ש ֵּמעֹולָ ם ֹלא ָהיָ ה
ְמ ַס ְּפ ִרים ַעל יְ ִ
ּנֹות ָרה
יֹוד ַע ָמה ִ -ה ַּד ְר ֵּדר ,וְ הּוא ִהּגִ ַיע ַעד ַּפת לֶ ֶחםֲ .א ִפּלּו ֶאת ַה ָּפ ָרה ַהיְ ִח ָידה ֶׁש ְ
ִמי ֵ
יֹומית ,נֶ ֱאלַ ץ לִ ְמּכֹר.
ָּב ֶר ֶפת ַהּגְ דֹולָ הֶׁ ,ש ִּמ ֶּמּנָ ה ָחלְ בּו ְמנַ ת ְּב ִריאּות ִ
ּופנָ ה
לּובה )...נִ ְׁש ֲארּו לֹוְּ .ב ַמר יֵ אּוׁשֹו נָ ַטל ָה ִאיׁש ֶאת ַּת ְר ִמילֹוָ ,
(מ ְט ֵּב ַע ֲע ָ
קֹוּפיקֹות ַ
ֶע ֶשֹר ֵ
יֹוד ַע ,אּולַ י לָ ַר ִּבי יִ ְהיֶ ה ִּפ ְתרֹון ַּב ֲעבּורֹו.
לִ נְ ס ַֹע ֶאל ָה ַר ִּבי ֶׁשּלֹוָ ,ח ַׁשב לִ ְׁשּפְֹך ָׁשם ֶאת לִ ּבֹוִ ,מי ֵ
רֹותיו.
יֹוׁש ַיע אֹותֹו ִמ ָּצ ָ
אּולַ י ְּת ִפּלָ תֹו ַּת ֲעזֹר וְ ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִ
רֹותיו ִּב ְפנֵ י ָה ַר ִּביִ ,ס ֵּפר לֹו ַעל ַמ ָּצבֹו ַהּכַ לְ ּכָ לִ י ַה ָּק ֶׁשהַ ,על ַהּלֶ ֶחם ֶׁש ֵאין,
ִּתּנָ ה ָה ִאיׁש ֶאת ָצ ָ
ַעל ַה ָּפ ָרה ֶׁשּנִ ְמּכְ ָרהָ .ה ַר ִּבי ִה ְק ִׁשיב ְּב ַס ְבלָ נּות ,נִ ֵחם אֹותֹו ִּב ְד ָב ִרים ַח ִּמים וְ ָׁש ַאל אֹותֹו:
יסָך ּכָ ֵעת?'
'ּכַ ָּמה ּכֶ ֶסף יֵ ׁש לְ ָך ְּבכִ ְ
קֹוּפיקֹותַ ,ר ִּבי ,זֶ ה ּכָ ל ַהּכֶ ֶסף ֶׁשּיֵ ׁש לִ י!'
 ֶ'ע ֶשֹר ִֵמּכַ ָּפ ָרה לְ ִׂש ְמ ָחה!
חֹובּה ֶׁשל ִעיר ,וְ ֶאת ַה ָּד ָבר ָה ִראׁשֹון ֶׁשאֹותֹו יַ ִּציעּו לְ ָך לִ ְקנֹות ִּ -ת ְקנֶ ה,
 'יָ ֶפהֵ ,צא לִ ְר ָאֹותָך!'
טֹובה ,וַ ה' יְ ָב ֵרְך ְ
ִּת ְהיֶ ה זֹו ַה ְת ָחלָ ה ָ
"ה ֲאזִ ינּו"ֶׁ ,ש ִהיא
קֹור ִאים ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ַ
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ְ
יטים
ֹּומת לִ ּבֹוָ ,היְ ָתה ֲחנּות ַּתכְ ִׁש ִ
יָ ָצא ָה ִאיׁש לָ ְרחֹוב ,וְ ַהּנְ ֻק ָּדה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ָּמ ְׁשכָ ה ֶאת ְּתש ַ
יה ִּד ֵּבר ָה ַר ִּביִּ ,ת ְת ַּב ַּצע
יֻ ְק ָר ִתית'ַ .מ ְת ִאים לִ י'ָ ,א ַמר ְּבלִ ּבֹו'ַ ,מ ְת ִאים לִ י ֶׁש ָה ִע ְס ָקהֶׁ ,ש ָעלֶ ָ
ְּב ֶע ֶצם ִׁש ָירה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁש ָא ַמר מ ֶֹׁשה לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.
חּוׁשת
ּות ַ
ימהְּ ,ת ִחּלָ ה ִּב ְצ ָע ִדים ְמ ֻה ָּס ִסיםַ ,א ַחר ּכָ ְך נִ זְ ּכַ ר ְּב ִד ְב ֵרי ָה ַר ִּביְ ,
ּפֹה' .הּוא נִ כְ נַ ס ְּפנִ ָ
צּורה ְמיֻ ֶח ֶדת,
תּובה ְּב ָ
ּתֹורה ִׁש ַירת ַה ֲאזִ ינּו ּכְ ָ
ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
קֹוּפיקֹות?' ָׁש ַאל ְּבקֹול.
ִּב ָּטחֹון ַקּלָ ה ִמּלְ ָאה ֶאת לִ ּבֹו' :יֵ ׁש לְ ָך ַמ ֶּׁשהּו לִ ְמּכֹר לִ י ְּב ֶע ֶשֹר ֵ
ים.
ּכִ
ר
ֻ
א
ֲ
ים
טּור
ִּב ְׁשנֵ י ִ
ׁשֹומ ַע טֹובֲ ,א ָבל ָה ִאיׁש ָחזַ ר ַעל ְׁש ֵאלָ תֹו ַּב ֵּׁשנִ ית
ֵ
טּוח ֶׁשהּוא ֵאינֹו
ַהּמֹוכֵ ר ָהיָ ה ָּב ַ
לּודים ְמ ַצלְ ְצלִ ים ְּביָ ָדיו.
ּכְ ֶׁש ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ַה ֲח ִ
ּומה ּכָ תּוב ַּב ִּׁש ָירה ַהּזֹו? ַה ִּׁש ָירה ַהּזֹו ִהיא ַה ִּׁש ָירה ֶׁשל
ַ
רּוּבלִ ים,
יטים ּפֹה ָׁשוִ ים ַאלְ ֵפי ָ
חֹומד לָ צֹון אֹו ָמה?! ַה ַּתכְ ִׁש ִ
קֹוּפיקֹות?! ַא ָּתה ֵ
ֵ
 ֶ'ע ֶשֹרתּובים ָׁשם ְּד ָב ִרים
טֹוריָ ה ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלּ .כְ ִ
יס ְ
ַה ִה ְ
מּורת
קֹוּפיקֹות?! אּולַ י ּכַ ָּמה ַּב ָּטטֹות ְרקּובֹות ּתּוכַ ל לִ ְקנֹות ְּת ַ
ֵ
וְ ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר ִא ִּתי ַעל
טֹובים ֶׁש ָּקרּו וְ יִ ְקרּו לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ גַ ם ְּד ָב ִרים ָּפחֹות
ִ
חֹוריוַ ,מה
ּקֹוּפיקֹות ָה ֲעלּובֹות ֶׁשּלְ ָךֹ ,לא ּכָ אןְּ ,ב ַב ָּק ָׁשה!'ִ .מּׁשּום ָמה הּוא ֹלא נִ ְר ַּתע לַ ֲא ָ
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ים
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ִ
קֹורה ִּבנְ ִסּבֹות ֲא ֵחרֹותַ ,ה ַּפ ַעם הּוא ִה ְת ַע ֵּקׁשּ'ִ :ת ְר ֶאהֲ ,אנִ י ַחּיָ ב לִ ְקנֹות ִמ ְּמָך
ֶּׁש ְּבוַ ַּדאי ָהיָ ה ֶ
ית.
ר
ִ
מּוס
ָ
ֹלא
ה
צּור
ָ
ְּב
קֹוּפיקֹות ֵאּלּו יִ ְהיֶ ה ָּבּה
אֹותּה ֲא ַב ַּצע ְּב ֵ
אֹותי ֶׁש ָה ִע ְס ָקה ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ָ
ַמ ֶּׁשהּוָ ,ה ַר ִּבי ֵּב ֵרְך ִ
ימן ְּב ָרכָ ה ,וַ ֲאנִ י ַמ ָּמׁש ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך ֶׁש ַּת ֲעזֹר לִ י ָּב ִענְ יָ ן'.
ִס ַ
יחה
ֲא ָבל לַ ְמרֹות ּכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּקרּוִׁ ,ש ַירת ַה ֲאזִ ינּו ַמ ְב ִט ָ
ּסֹוחר ֶה ָע ִׁשיר ,הּוא ֶה ְחלִ יט לְ נַ ֵּצל ֶאת ְּת ִמימּותֹו ֶׁשל ָה ִאיׁש וְ לַ ְחמֹד
רּוח לָ צֹון נִ כְ נְ ָסה ּבֹו ַּב ֵ
ַ
ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֹלא יַ ֲעזֹוב ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ יַ ֲענִ יׁש
לָ צֹון .לָ ַבׁש ַעל ָּפנָ יו ֲא ֶר ֶׁשת ְר ִצינִ ית וְ ָא ַמר לֹוּ'ִ :ת ְר ֶאהַ ,ה ָּד ָבר ַהּיָ ִחיד ֶׁשאֹותֹו אּוכַ ל לִ ְמּכֹר
ֶאת ּכָ ל ִמי ֶׁש ָּפגַ ע ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .וְ כַ ֲא ֶׁשר ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
קֹוּפיקֹות ֵהם ְסכּום יָ ֶפה
חֹוׁשב ֶׁש ֶע ֶשֹר ֵ
קֹוּפיקֹות הּוא ָה'עֹולָ ם ַה ָּבא' ֶׁשּלִ יֲ .אנִ י ֵ
לְ ָך ְּב ֶע ֶשֹר ֵ
אֹותם ְּב ַא ֲה ָבה ֵאלָ יו.
ׁשּובה ,ה' ָּת ִמיד יְ ַק ֵּבל ָ
יַ ֲחזֹור ִּב ְת ָ
ַּב ֲעבּור ַהּזְ כֻ ּיֹות ֶׁשּלִ י לָ עֹולָ ם ַה ָּבאּ ,כָ ְך ֶׁש ְּׁשנֵ ינּו נֵ ֵצא נִ ְׂשּכָ ִריםַ ,א ָּתה ְּת ַק ֵּבל ֶאת ָה ִע ְס ָקה
ּקֹוּפיקֹות'.
ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשּלְ ָך ,וַ ֲאנִ י ֲא ַק ֵּבל ֶאת ַה ֵ
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו נִ ְמ ָצ ִאים ֵּבין יֹום ּכִ ּפּור לְ ַחג ַה ֻּסּכֹות.
עֹוב ִרים ֵמ ַהּיָ ִמים ָה ְר ִצינִ ּיִ ים ֶׁשל ֲע ֶׂש ֶרת יְ ֵמי
ְ
ֲאנַ ְחנּו
יֹוד ַע ָחכְ מֹות,
ּוב ָרכָ ה!' ִהכְ ִריז ָה ִאיׁש ִּב ְת ִמימּותִ ,מ ְּב ִחינָ תֹו ֵע ֶסק זֶ ה ֵע ֶסק ,הּוא ֵאינֹו ֵ
 ַ'מּזָ ל ְּקֹוּפיקֹותַּ ,ת ְחּתֹם לִ י ְּב ַב ָּק ָׁשה
נֹותן לְ ָך ֶאת ַה ֵ
ִה ִּציעּו לֹו לִ ְקנֹות וְ הּוא קֹונֶ ה'ַ .רק לִ ְפנֵ י ֶׁש ֲאנִ י ֵ
ׁשּובה ֶאל ַהּיָ ִמים ַה ְּׂש ֵמ ִחים ֶׁשל ַחג ַה ֻּסּכֹותֲ .אנַ ְחנּו
ְּת ָ
יזֹוׁש ִהי הֹוכָ ָחה לָ ִע ְס ָקה'...
ַעל חֹוזֶ ה ְמכִ ָירהֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה ּגַ ם לִ י ַמ ֶּׁשהּו ַּבּיָ דֵ ,א ֶ
ׁשּועה.
יחה וְ ַהּכַ ָּפ ָרה ֶאל ַה ִּׂש ְמ ָחה וְ ַהּיְ ָ
עֹוב ִרים ֵמ ַה ְּסלִ ָ
ְ
הֹוציא נְ יַ ר ִפ ְיר ָמה ְמ ֻע ָּצב ִמ ְּמגֵ ַרת ַה ֶּדלְ ֵּפק,
ּסֹוחר ֹלא ָעזְ ָבה אֹותֹוִ ,
ּטֹובה ֶׁשל ַה ֵ
רּוחֹו ַה ָ
ׁשּוב ֵתנּו וְ כִ ֶּפר לָ נּו ֶאת ּכָ ל ָה ֲעוֹונֹות,
ה' ִק ֵּבל ֶאת ְּת ָ
ּיֹותיו לָ עֹולָ ם ַה ָּבא ּכַ ָּדת
מֹוסר הּוא ֶאת זְ כֻ ָ
ּומ ֻסגְ נָ ןֶׁ ,שּבֹו הּוא ְמ ָפ ֵרט ּכִ י ֵ
ָע ַרְך חֹוזֶ ה ְמפ ָֹרט ְ
וְ כָ ֵעת ֲאנַ ְחנּו ְׂש ֵמ ִחים ְמאֹד וִ יכֹולִ ים לַ ְחגֹוג ְּב ַחג ַה ֻּסּכֹות
ּומ ַה ֲחנֻ ּיֹות ַה ְּסמּוכֹות ִהזְ ִמין ְׁשנֵ י ֲח ֵב ִרים ֶׁשּיַ ְח ְּתמּו
וְ כַ ִּדין לִ ְפלֹונִ י ֶּבן ְּפלֹונִ יָ .ח ַתם ְּבמֹו יָ ָדיוֵ ,
ּוב ָט ֳה ָרה!
ִּב ְק ֻד ָּׁשה ְ
ּכְ ֵע ִדים נֶ ֱא ָמנִ ים ַעל ְׁש ַטר ַה ְּמכִ ָירהּ .גַ ם ֵהם נֶ ֱהנּו ֵמ ַה ֲהלָ ָצהָ ,ט ְפחּו ַעל ִׁשכְ מֹו ִּב ְצחֹוק,
ּומ ֻא ָּׁשר ַעל
וְ ָח ְתמּו ֶאת ְׁש ָמם ַה ָּמלֵ א ַעל ַהּנְ יָ ר .וְ ָה ִאיׁש ֶׁשּלָ נּו יָ ָצא ֵמ ַה ֲחנּות ָּת ִמים ּכְ ֶׁש ָהיָ הְ ,
ָאז ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לְ כֻ ּלָ נּו ַחג ָׂש ֵמ ַח!
ְׁש ַטר ַה ְּמכִ ָירה ֶׁש ְּביָ דֹו.
רּוחת
ּסֹוחר ֹלא ָעזְ ָבה אֹותֹוּ ,גַ ם ּכְ ֶׁש ָּסגַ ר ֶאת ַה ֲחנּות לְ ָׁש ָעה ַקּלָ ה ֶׁשל ֲא ַ
ּטֹובה ֶׁשל ַה ֵ
רּוחֹו ַה ָ
ַה ָּצ ֳה ַריִ םַ .ה ִּסּפּור ִׁש ְע ַׁשע אֹותֹו ,וְ הּוא ִׁש ֵּתף ֶאת ִא ְׁשּתֹו ַּב ֶּמה ֶׁש ִה ְת ַר ֵחׁש ַהּיֹום ַּב ֲחנּות.
רּוטֹותיו ָה ַא ֲחרֹונֹותּ ,כְ ֶׁש ָּמכַ ר
ָ
הֹוציא ֵמאֹותֹו ִמ ְסּכֵ ן ֶאת ְּפ
ְּב ִחּיּוְך ָר ָחב ַעל ָּפנָ יו ִס ֵּפר לָ ּה ֵאיְך ִ
ּומ ֻא ָּׁשר ּכְ ִאּלּו ָע ָשֹה ֶאת ִע ְס ַקת
לֹו ַעל ַהּנְ יָ ר ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם ַה ָּבא ֶׁשּלֹו ,וְ ָה ִאיׁש ָהיָ ה ָש ֵֹמ ַח ְ
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
צֹוח ֶקת.
ַחּיָ יו ...הּוא ֹלא ֵה ִבין לָ ָּמה ִא ְׁשּתֹו ֹלא ִמ ְׁש ַּת ֶּת ֶפת ִאּתֹו ,לָ ָּמה ִהיא ֵאינָ ּה ֶ
התקשרו02-6461323 :
ּופנְ ָתה ֶאל ַה ֶּדלֶ ת'ָ .מה
ֹאׁשּהָ ,
יבה ֶאת ַהּכִ ּסּוי ֶׁשּלְ ר ָ
יט ָ
יהֵ ,ה ִ
הֹור ָידה ֶאת ַה ִּסּנָ ר ִמ ָּמ ְתנֶ ָ
ִהיא ִ
יה ְׁש ֵאלֹותַ ,מ ְת ִחיל לִ ְקֹלט ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו ֹלא
זֶ ה?! ָמה ָק ָרה?! לְ ָאן ַא ְּת הֹולֶ כֶ ת?!' ִה ְמ ִטיר ָעלֶ ָ
או באתר ערוץ מאיר לילדים
ְּב ֵס ֶדר'ֵ - .אינֶ ּנִ י מּוכָ נָ ה לִ ְחיֹות ִעם ּגֹוי!' ָא ְמ ָרה נֶ ְח ָרצֹות'ָ .א ָדם ֶׁשּמֹוכֵ ר ֶאת ָהעֹולָ ם ַה ָּבא
קֹוּפיקֹותֵ ,אינֹו ָׁשוֶ ה ּכְ לּוםֹ ,לא מּוכָ נָ ה'...
מּורת ֶע ֶשֹר ֵ
ֶׁשּלֹו ְּת ַ
ִּפ ְתאֹם נָ ַפל ָה ֲא ִסימֹוןָ .ה ִאיׁש ֵה ִבין ֶׁשּזֶ ה ֹלא ְצחֹוקִ ,א ְׁשּתֹו ּכַ ּנִ ְר ֶאה ִמ ְתּכַ ּוֶ נֶ ת ִּב ְר ִצינּות,
אֹותּהָׁ .שעֹות ֲא ֻרּכֹות
וְ ָעלָ יו לְ ַה ֲחזִ יר לְ ַע ְצמֹו ֶאת ַהּנְ יָ ר ְּבכָ ל ְמ ִחירְּ .בלִ י ֶׁשּיַ ְר ֶאה לְ ִא ְׁשּתֹו ֶאת ַהּנְ יָ ר ְּביָ ָדיוִ ,היא ֹלא ִּת ְסלַ ח לֹוִ .היא ֹלא ְּתוַ ֵּתר לֹו ,הּוא ּכְ ָבר ִה ְס ִּפיק לְ ַהּכִ יר ָ
ּסֹוחר ְּבנִ ָּסיֹון לְ ַא ֵּתר אֹותֹו ָא ָדם ,הּוא ָע ַבר ֵמ ַאכְ ַסנְ יָ ה לְ ַאכְ ַסנְ יָ הִּ ,ת ְח ֵקר ֶאת ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר ,וְ נֶ ֱא ַחז ְּבכָ ל ְּב ַדל ֶׁשל ֵמ ַידע ּכְ ֵדי לְ נַ ּסֹות לִ ְמצֹא אֹותֹוַ .רק ִּב ְׁשעֹות
ּתֹובב ַה ֵ
ִה ְס ֵ
קֹורא ְּבקֹול ִּפ ְר ֵקי ְּת ִהּלִ ים לְ אֹורֹו ֶׁשל נֵ ר ָק ָטן.
יֹוׁשב ְּב ִפּנַ ת ֵּבית ִמ ְד ָרׁש ָק ָטן ְּב ַא ַחת ִמ ִּס ְמ ָטאֹות ָה ִעיר ,וְ ֵ
ַהּלַ יְ לָ ה ַה ְמ ֻא ָחרֹות ָמ ָצא אֹותֹו ֵ
ּומ ֻב ָּטל!'
ּקֹוּפיקֹות ֶׁשּלְ ָך ,וְ ַת ֲחזִ יר לִ י ֶאת ַהּנְ יָ רִ .מ ְת ָח ֵרטַ ,הּכֹל ָּב ֵטל ְ
יאת ִש ְֹמ ָחה'ֲ ,אנִ י ִמ ְת ָח ֵרט ַעל ָה ִע ְס ָקהִ ,הּנֵ ה ַקח ֶאת ַה ֵ
 ִ'הּנֵ ה ַא ָּתה!' ָּפ ַרץ ִּב ְק ִר ַמּורת
רּוּבל ְּת ַ
יֹוד ַע ָמהְּ ,ת ַק ֵּבל ֶע ֶשֹר ָ
ּסֹוחר נִ לְ ַחץ'ַ ,א ָּתה ֵ
 'יָ ֶפה ְמאֹדַ ,א ָּתה ִמ ְת ָח ֵרטֲ ,א ָבל ֲאנִ י ֹלאֲ .אנִ י ַּדוְ ָקא ְמ ֻר ֶּצה ֵמ ָה ִע ְס ָקה ֶׁש ָע ִׂשינּוֲ ,אנִ י ֹלא ַמ ֲחזִ יר ׁשּום נְ יָ ר!' ַה ֵיֹותר!'
רּוּבל?! זֶ ה ֲהמֹון ּכֶ ֶסף ִּב ְׁש ִבילְ ָך!' ' -נָ כֹוןֵ ,מ ָאה זֶ ה ַה ְר ֵּבהֲ ,א ָבל ַהּנְ יָ ר ַהּזֶ ה ָׁשוֶ ה ַה ְר ֵּבה ֵ
ַהּנְ יָ ר!' ֹ' -לא!' 'ֵ -מ ָאה!' ֹ' -לא!' 'ָ -מה ֹלא?! יֵ ׁש לְ ָך ֻמ ָּׂשג ָמה זֶ ה ֵמ ָאה ָ
ּומ ַסר
יטב ִמּכִ יסֹוָ ,
הֹוציא ָה ִאיׁש ֶאת ַהּנְ יָ ר ַה ְמ ֻק ָּפל ֵה ֵ
ּיֹותיו לָ עֹולָ ם ַה ָּבאַ .רק ָאז ִ
רּוּבל ּכְ ֵדי לְ ַק ֵּבל ֲחזָ ָרה ֶאת זְ כֻ ָ
ּסֹוחר ִמּכִ יסֹו ֶ 10אלֶ ף ָ
הֹוציא ַה ֵ
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ִּדין ְּוד ָב ִרים ַמ ִּתיׁשִ ,
קֹוּפיקֹות
מּורת ֵ 10
אֹותן ְּת ַ
ּומכַ ר ָ
ּיֹותיו ַהּנִ ְצ ִחּיֹותָ ,
ּסֹוחר ֶׁש ָרץ לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ִא ְׁשּתֹו ַה ַּביְ ָתהַ .אְך ָה ִא ָּׁשה ֹלא נִ ְרּגְ ָעהָ ,ה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ַּב ְעלָ ּה זִ לְ זֵ ל ָּבעֹולָ ם ַה ָּבא ֶׁשּלֹוִּ ,בזְ כֻ ָ
אֹותֹו לַ ֵ
רּוּבל.
מּורת ֶ 10אלֶ ף ָ
אֹותן ֲחזָ ָרה ְּת ַ
קֹוּפיקֹותַ .אְך ָרכַ ׁש ָ
מּורת ֶע ֶשֹר ֵ
ִה ְס ִע ָירה ֶאת ַּד ְע ָּתּהִ .היא ָּפנְ ָתה ֶאל ָה ַר ִּבי ,וְ ִס ְּפ ָרה'ַ :ר ִּביַּ ,ב ְעלִ י ָמכַ ר ֶאת ַהּזְ כֻ ּיֹות ֶׁשּלֹו לָ עֹולָ ם ַה ָּבאְּ ,ת ַ
ַה ִאם יֵ ׁש לֹו זְ כֻ ּיֹות לָ עֹולָ ם ַה ָּבא?! ַה ִאם ֵהן ָׁשוֹות ַמ ֶּׁשהּו?!'
מּורת ֶע ֶשֹר ֶאלֶ ף
אֹותם ֲחזָ ָרה ְּת ַ
חּוקה ַא ַחתַ .אְך ּכָ ֵעת ּכְ ֶׁש ָּקנָ ה ָ
גֹורה ְׁש ָ
קֹוּפיקֹותֵ ,הן ֹלא ָהיּו ָׁשוֹות ֲא ִפּלּו ֲא ָ
מּורת ֶע ֶשֹר ֵ
ּיֹותיו ְּת ַ
ָה ַר ִּבי ִחּיֵ ְך וְ ָא ַמרּ' :כְ ֶׁש ַּב ְעלֵ ְך ָמכַ ר ֶאת זְ כֻ ָ
יֹותרֵ .אין ֵע ֶרְך לְ ָׁשוְ יָ ן!'
רּוּבלֵ ,הן ָׁשוֹות ַה ְר ֵּבה ֵ
ָ

פרשה מאירה

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!
תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

זוכה מאירי לפרשת ניצבים:
עמית שבח מראשון לציון!

פרשת האזינו תש"פ

שאלות לחג הסוכות

חידת חדגא:

בה בתורה למצוות הישיבה בסוכה?

 .1מה הסיבה שכתו
 .2מאיזה עץ לוקחים את הלולב?
רים בגוף נמשלו ארבעת המינים?
 .3לאילו איב
של הסוכה הכשרה הקטנה ביותר?
 .4מהן מידות האורך והרוחב
ראשון שמגיע משבעת האושזפיזין?
 .5מיהו האורח ה
אומרים הלל שלם בימי חג הסוכות?
 .6האם
חג הסוכות נקרא "הושענא רבה"?
 .7איזה יום מימי
אם בשמחת תורה יושבים בסוכה?
 .8ה

הסבירו :דווקא הבזויה
היא העיקר!

חידת פולקע:
מתפללים שיבוא אך
רוצים שימתין .מיהו?

משחקי סוכות
פירמידת מילים

מבוך סוכות

תפזורת סוכות

מצאו כמה שיותר מילים שקשורות לחג הסוכות
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חג _ _ _ _ _
הסיום
דמות בערוץ מאיר
"כן" בספרדית
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השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים

התחילו בחץ והגיעו אל הסוכה!

Meirkids.co.il

משחק
סוכות
תש"פ

