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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת וישלח תשע"ט

לַ ֲעשֹוֹת ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
מֹודה
ׁשֹומ ַע ֶׁש ֵע ָׂשו ֲח ָס ִדים ַר ִּבים ,וְ יַ ֲעקֹב ֶ
ֵ
ּכְ ֶׁשּיַ ֲעקֹב ָא ִבינּו
ּומ ַב ֵּקׁש ֶׁשה' יַ ְמ ִׁשיְך
יהם ְ
ָא ִחיו ָּבא לִ ְק ָראתֹו ,הּוא ֹלא ֲעלֵ ֶ
ֵ
יֹוׁשב ְּב ִחּבּוק יָ ַדיִ םֲ .חכָ ֵמינּו לִ ְּמדּו לַ ֲעזֹור לֹו.
ֹלׁשה
אֹותנּו ֶׁשּיַ ֲעקֹב ִה ְתּכֹונֵ ן לִ ְׁש ָ
ָ
עֹוׂשים,
ִ
ּומלְ ָח ָמהּ .כָ ך ְּבכָ ל ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו
ְּד ָב ִריםּ :דֹורֹוןְּ ,ת ִפּלָ ה ִ
יַ ֲעקֹב ֵמ ִבין ֶׁשהּוא ָצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ זְ ּכֹור לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל
יח
ַמה ֶּׁשּנִ ַּתןּ ,כְ ֵדי לְ ִהּנָ ֵצל ֵמ ֵע ָׂשוַ ,אְך ּולְ ַב ֵּקׁש ֵמה' ֶׁשּיַ ֲעזֹור לָ נּו ֶׁשּנַ ְצלִ ַ
עֹוׂשיםֲ .אנַ ְחנּו
ִ
ִעם זֹאת הּוא ֹלא ׁשֹוכֵ ַח לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַּב ֶּמה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
לַ ה' ֶׁשּיַ ֲעזֹור לֹו.
ּומ ַב ְק ִׁשים
מֹודים ַעל ֶה ָע ָבר ְ
ִ
"קטֹנְ ִּתי ִמּכָ ל ִּב ְת ִפּלָ ה ַעל ֶה ָע ִתיד ,וְ ה' ְּבוַ ַּדאי
ָ
אֹומר:
ֵ
יַ ֲעקֹב
ּלֹותינּו וְ עֹוזֵ ר
ׁשֹומ ַע ֶאת ְּת ִפ ֵ
ֵ
ּומּכָ ל ָה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר
ַה ֲח ָס ִדים ִ
יח ְּב ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ֶּד ֶרְך.
ית ֶאת ַע ְב ֶּדָך" .ה' ָע ָׂשה ִעּמֹו לָ נּו ֶׁשּנַ ְצלִ ַ
ָע ִׂש ָ
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שעת
סיפור
ֵאין ָׁש ֵלם ִמ ֵּלב ָׁשבּור
רֹוּפה ֶׁשל ַּפ ַעםֵּ ,בינֹות
ַּב ֲעיָ ָרה ְק ַטּנָ ה ֵאי ָׁשם ְּב ַר ֲח ֵבי ֵא ָ
לְ ָב ִּתים יְ ָׁשנִ יםֶׁ ,שּכ ֶֹבד ַמ ַּׂשא ַה ָּׁשנִ ים נָ ַתן ָּב ֶהם ֶאת
רֹואים
יטים ּבֹו ֵמ ָרחֹוק ָס ֵפק ִ
אֹותֹותיוָ ,מקֹום ֶׁשּכְ ֶׁש ַּמ ִּב ִ
ָ
ּתֹוב ִבים
רּוטאֹותּ ,וכְ ֶׁש ִּמ ְס ְ
א ֶֹסף ָּב ִּתים אֹו ֲע ֵר ַמת ַמ ָּתכֹות ּוגְ ָ
רּוח ְמצּויָ ה ִהּנֵ ה ִהּנֵ ה ֲע ֵר ַמת
ְּבתֹוכֹו נִ ְד ֶמה ֶׁש ְּבבֹוא ֲא ִפּלּו ַ
ׁשֹואב
עֹומ ֶדת לִ ּפֹלָׁ ,שם ָמצָ א לֹו ָמקֹום ַ'חצְ ְ'קל ֵ
ַה ָּב ִּתים ֶ
ּתֹובב לֹו ּכְ ֶׁש ְּׁשנֵ י ְּדלָ יֵ י ַמיִ ם
ַמיִ ם'ּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִמּב ֶֹקר ַעד ֶע ֶרב ִה ְס ֵ
ַעל ִׁשכְ מֹו.
ִמ ֵּדי ּב ֶֹקר ָח ָדׁש יָ צָ א לְ ַמ ָּסע ֶׁשל ֶס ֶבב ִּב ְרחֹובֹות ָה ֲעיָ ָרה,
ׂשּורה
ּוב ְמ ָ
ּומ ַחּלֵ ק ַמיִ ם ְּב ִמ ָּדה ִ
ּדֹופק ַעל ַּדלְ תֹות ַה ָּב ִּתים ְ
ֵ
מּורת ֵאי ֵאּלּו ְּפרּוטֹות נְ ח ֶֹׁשת.
ְּת ַ
נֶ ֱאנָ ח ָהיָ ה ְבכָ ל יֹום ַעל ֶח ְסרֹון ַהּכִ יסַ ,ה ְּדלִ י ָה ֶא ָחד ּכְ ָבר
ִמּזְ ַמן ָא ַבד ָעלָ יו ַהּכֶ לַ חֶ ,ס ֶדק ּגָ דֹול נֹוצַ ר ּבֹו לְ ָא ְרּכֹו ,וְ לַ ְמרֹות
ֶׁש ִּמן ַה ְּב ֵאר ְמ ַמּלֵ א הּוא ְּב ִמ ָּדה ָׁשוָ ה לִ ְׁשנֵ י ַה ְּדלָ יִ יםֲ ,ה ֵרי
ֶׁש ְּבבֹואֹו לָ ֲעיָ ָרה ַה ְּדלִ י ָה ֶא ָחד ּכְ ָבר נִ ְמצָ א ֵריק ַעד ַמ ֲחצִ יתֹו,

ִמּכֵ יוָ ן ֶׁש ַּמ ֲחצִ ית ֵמ ַהּכַ ּמּות ִט ְפ ְט ָפה לָ ּה לְ א ֶֹרְך ַה ֶּד ֶרְךַ .אְך
ָמה יַ ֲע ֶשֹה וְ כֶ ֶסף לִ ְדלִ י ָח ָדׁש ַאיִ ן.
ּוׁשנֵ י
צֹועד ַּב ְּׁש ִביל ַה ָּמס ְֹר ִּתי ְ
ְּביֹום ִמן ַהּיָ ִמים ְּבעֹודֹו ֵ
יבה
ׁשֹומ ַע הּוא קֹול ְמ ִר ָ
ֵ
ַה ְּדלָ יִ ים ַעל ּכְ ֵת ָפיו ַה ְּׁשחּוחֹות,
סֹובב ֶאת רֹאׁשֹו ,אּולָ ם ִאיׁש ֵאינֹו נִ ְר ֶאה
חֹוריוְ .מ ֵ
ֵמ ֲא ָ
ּדֹומה ּכִ י עֹוד ְמ ַעט
יבה ִמ ְתּגַ ְּב ִריםֶ ,
ָּבא ֶֹפק .קֹולֹות ַה ְמ ִר ָ
יָ ֵחלּו ַהּנִ ּצִ ים לְ ַה ֲחלִ יף ַמ ֲהלּומֹות ָה ֶא ָחד ַעל ַה ֵּׁשנִ יְ .מ ַח ֵּפשֹ
נֹופלַ ,ה ְּדלָ יִ ים ֵהם
הּוא וְ ָתר לְ כָ ל ּכִ ּוּוןַ ,עד ֶׁש ָה ֲא ִסימֹון ֵ
ׁשֹומ ַע הּוא ֶאת ַה ְּדלִ י ָה ֶא ָחד
יחים ַמ ֲהלּומֹות זֶ ה ָּבזֶ הֵ .
ֶׁש ַּמ ִּט ִ
קֹורא לַ ֲח ֵברֹוּ' :כְ לִ י ָּפגּוםֲ ,ח ַסר ַּתכְ לִ יתָׁ ,שבּור וְ ָרצּוץֵ ,אינְ ָך
ֵ
מֹועיל ּכְ לּום ,וְ ֹלא ִּתצְ לַ ח לִ ְמאּום' .וְ ַה ֵּׁשנִ י ֵמ ִׁשיב לְ ֻע ָּמתֹוּ ,כִ י
ִ
סֹופם
ֹלא לַ ּגַ ַאוְ ָתנִ ים ַה ָחכְ ָמה ,וְ ֹלא לַ ְּׁשלָ ִמים ַה ַהצְ לָ ָחה ,וְ ָ
ֶׁשל יְ ִה ִירים לְ ִה ָּׁש ֵבר.
חֹוׁשב
ֵ
יבים,
ׁשֹואב ַה ַּמיִ ם ַמ ֲאזִ ין לְ קֹולֹות ְּדלָ יָ יו ַה ְמ ִר ִ
וְ ֵ
ּובלִ ּבֹו ַמצְ ִּדיק הּוא ֶאת ַה ְּדלִ י ַה ָּׁשלֵ םֵ .הן ִמי
ׁשֹוקלְ ,
וְ ֵ
יֹוד ַע ּכִ י ֵמ ַה ְּדלִ י ַה ָּׁשלֵ ם ְמ ַחּלֵ ק הּוא ַמיִ ם ְּבכַ ּמּות
ּכָ מֹוהּו ֵ
ּכְ פּולָ הֵ ,מ ֲא ֶׁשר ֵמ ַה ְּדלִ י ַה ָּסדּוק וְ ַה ָּׁשבּורֶׁ ,שּגַ ם ּגֹונֵ ב לֹו זְ ַמן
לְ ִה ְתרֹוצֵ ץ ָהֹלְך וָ ׁשֹוב ,וְ גַ ם ְמ ַבזְ ֵּבז ַמיִ ם לְ ִחּנָ ם .וַ ֲה ֵרי ִאם ָהיּו
לֹו ּכַ ָּמה ְּפרּוטֹות ְמיֻ ָּתרֹות ּכְ ָבר ִמּזְ ַמן ָהיָ ה ַמ ְׁשלִ יְך ֶאת ַה ְּדלִ י
יבה
ַה ָּסדּוק לְ כָ ל ָהרּוחֹותּ .כָ ְך ִהכְ ִר ַיע וְ ָסגַ ר ְּבלִ ּבֹו ֶאת ַה ְמ ִר ָ
ּומֹואס ַּב ְּדלִ י
ֵ
ּובתֹוְך ּכְ ֵדי ֶׁשהּוא ָּבז
טֹובת ַה ְּדלִ י ַה ֻּמ ְׁשלָ םְ ,
לְ ַ
ַה ָּסדּוק ָּפלַ ט ֲאנָ ָחה ֲע ֻמ ָּקה וְ ִה ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכֹו.
ׁשֹואב ַה ַּמיִ ם ִה ְפ ִסיק ִמּכְ ָבר לְ ֵה ָאנַ ח
ָע ְברּו יָ ִמים וְ ָׁשבּועֹותֵ .
ַעל ֶח ְסרֹון ַהּכִ יס וְ ַעל ִׁש ְברֹון ַה ְּדלִ יְּ ,בלֵ ית ְּב ֵר ָרה ִה ְת ַרּגֵ ל
> > >
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ׁשּוב לַ ַּמּצָ ב ַה ַּקּיָ םּ ,כְ ֶׁשהּוא ַמ ְׁשלִ ים ְּבלִ ּבֹו ִעם ָה ֻע ְב ָּדה ּכִ י
ּתֹועלֶ ת.
ַא ַחד ַה ְּדלָ יִ ים ָׁשבּור וְ ָסדּוק ,וְ כִ ְמ ַעט ֶׁש ֵאין ּבֹו ֶ
ּפֹוס ַע ְּבעֹוד יֹום ִׁשגְ ָר ִתי ַּב ֶּד ֶרְך ָהעֹולָ ה ֵמ ַה ְּב ֵאר
ֵ
ְּבעֹודֹו
הּוא ַמ ְב ִחין ּכִ י ְּבצַ ד ַה ֶּד ֶרְך ֵה ֵחּלּו ְמ ַבצְ ְּבצִ ים וְ עֹולִ ים נִ יצָ נֵ י
ְּפ ָר ִחים ִּב ְׁשלַ ל צְ ָב ִעיםַ ,מ ִּביט הּוא ֶאל ַהּנִ יצָ נִ ים ָהעֹולִ ים
יבי ְמ ַמּלֵ א ֶאת לִ ּבֹו,
יחה וְ ִש ְֹמ ָחה ,וְ ִׁשכְ רֹון ֲא ִב ִ
ּומ ַס ְּמלִ ים ְּפ ִר ָ
ְ
ימה,
ּומ ְׁש ִמ ָ
יחה ַ
ִהּנֵ ה ׁשּוב ֹלא ִּת ְהיֶ ה ַה ֶּד ֶרְך ֶאל ָה ִעיר צְ ִח ָ
צְ ָמ ִחים יָ ִפים יִ ְפ ְרחּו ְּבצִ ֵּדי ַה ֶּד ֶרְךַ ,ה ֲהנָ ָאה ּכֻ ּלָ ּה ִּת ְהיֶ ה ֶׁשּלֹו.
ִמּיֹום ֶאל יֹום ַמ ִּביט ָהיָ ה ְּב ִש ְֹמ ָחה ֲח ָד ָׁשה ֶאל ַהּנִ יצָ נִ ים
תֹופ ִסים ֶמ ְר ָחב
ּפֹור ִחים וְ הֹולְ כִ יםֶּ ,ב ָעלִ ים ַה ִּמ ְת ַּפ ְּׁש ִטים וְ ְ
ַה ְ
ּוב ְּפ ָר ִחים ַהּצִ ְבעֹונִ ּיִ ים ַה ִּמ ְת ָּפ ְר ִׂשים לְ כָ ל א ֶֹרְך ַה ֶּד ֶרְך הּוא
ַ
יֹותר לָ קּום ְּבכָ ל ּב ֶֹקר.
ִה ְרּגִ יׁש ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ִס ָּבה וְ ֵח ֶׁשק ֵ
ְּבעֹודֹו ִמ ְתּבֹונֵ ןָּ ,ת ְפ ָסה ֶאת ָה ַעיִ ן נְ ֻק ָּדה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת .הּוא ָׂשם
ּפֹור ִחים ַּדוְ ָקא ַּב ַּמ ְסלּול ֶׁשּלֹוּ ,כְ ִאּלּו
לֵ ב ֶׁש ַהּצְ ָמ ִחים ַהּיָ ִפים ְ
בֹותיו ִּב ְפ ָר ִחיםֵ ,אין ֲא ִפּלּו ְס ִטּיָ ה
ִׂש ְר ֵטט ֵאי ִמי ֶאת ִע ְּק ָ
ַקּלָ ה לְ כִ ּוּון ּכָ ל ֶׁשהּואַ ,ה ְּפ ָר ִחים ּכְ מֹו ְמ ַס ְּמנִ ים ֶאת ַּד ְרּכֹו
ּומ ְתוִ ים ֶאת ַמ ְסלּולֹו.
ַ
ַמ ֲח ָׁש ָבה ַא ַחת ַמ ֲע ִמ ָיקה ּגָ ְר ָמה לֹו ְּב ֶעצֶ ם לְ ָה ִבין ּכִ י ַה ֶּפלֶ א
ּנֹוט ִפים ִמ ְּדלָ יָ יו ֵהם ֶׁש ָה ְפכּו ֶאת
ֵאינֹו ּכֹה ּגָ דֹולַ .ה ַּמיִ ם ַה ְ
פֹורּיָ ה וְ לִ ְד ֵׁשנָ הּ ,כָ ְך ֶׁש ַהּזְ ָר ִעים ֶׁשּנִ ְקלְ טּו ָּבּה
ַה ַּק ְר ַקע לְ ִ
רּוח ִה ְׁש ִריׁשּו וְ ֶה ֱעלּו ְּפ ָר ִחים וְ ָעלִ יםִ .ה ְתּבֹונְ נּות
ַעל יְ ֵדי ָה ַ
ּדּוע ָּפ ְרחּו
נֹוס ֶפת ֶה ֶעלְ ָתה לֹו נְ ֻק ָּדה ֲח ָד ָׁשה לְ ַמ ֲח ָׁש ָבהַ ,מ ַ
ֶ
ַה ְּפ ָר ִחים ַּדוְ ָקא ַּבּצַ ד ַה ְּׂש ָמאלִ י ֶׁשל ַה ֶּד ֶרְך ,וְ ִאּלּו ַּבּצַ ד ַהיְ ָמנִ י
ֹלא ָעלָ ה וְ לּו ֶא ָחדֹ ,לא ָּפ ַרח ֲא ִפּלּו ֶּפ ַרח ָק ָטן .הּוא ָעצַ ר

הֹוריד ֶאת
הֹוריד ֶאת ְׁשנֵ י ַה ְּדלָ יִ יםִ ,מן ַהּצַ ד ַהיְ ָמנִ י ִ
לְ ֶרגַ ע ִ
הֹוריד ֶאת ַה ְּדלִ י
ּומן ַהּצַ ד ַה ֵּׁשנִ י ִ
ַה ְּדלִ י ַה ָּׁשלֵ ם וְ ַה ָּמלֵ אִ ,
נֹוט ִפים ִמן
ּובעֹוד ַה ַּמיִ ם ְ
ַה ָּׁשבּור וְ ֶה ָח ֵסרַ ,ה ָּפגּום וְ ָה ֵריקְ ,
לּומה ...אֹו ָאז ֵה ִבין
ַה ֶּס ֶדקֵ ,ה ִבין ּגַ ם ֵה ִבין ֶאת ֵּפ ֶׁשר ַה ַּת ֲע ָ
ּנֹותן ֶאת
יטב ּכִ י ֹלא ָּת ִמיד ַה ֻּמ ְׁשלָ ם וְ ַה ֻּמצְ לָ ח הּוא ֶׁש ֵ
ּגַ ם ֵה ֵ
ַה ֵּפרֹות ,לִ ְפ ָע ִמים ַה ְּפ ָר ִחים ַהּיָ ִפים וְ ַה ְמלַ ְּב ִבים יֹוצְ ִאים
ּומן ָה ֵר ָיקן.
ּומן ַה ָּפגּוםִ ,מן ֶה ָח ֵסר ִ
ַּדוְ ָקא ִמן ַה ָּׁשבּור ִ

•••
ּטֹובים נִ ְמצָ ִאים ֶאצְ לֵ נּו ֵאּלֶ ה
גֹוריַ ת ַה ֻּמכְ ָׁש ִרים וְ ַה ִ
ְּב ָק ֵט ְ
יהם ַמ ָּב ִטים ֶׁשל
מֹוׁשכִ ים ֲאלֵ ֶ
ְ
עֹודם ְק ַטּנִ ים
ֶׁשּכְ ָבר ְּב ָ
ּוׁש ִריקֹות ִה ְת ַּפ ֲעמּותּ ,כָ ל ִמי ֶׁשּנִ ְת ָקל ָּב ֶהם
ִה ְת ַּפ ֲעלּות ְ
ּומ ְפ ִטיר 'זֶ ה ַה ָּק ָטן ּגָ דֹול יִ ְהיֶ ה'.
ִמ ְת ַּפ ֵעם ַ
ְּב ֶעצֶ ם ,לָ ָּמה ֹלא? ִאם הּוא ּגַ ם ֻמכְ ָׁשרּ ,גַ ם טֹוב לֵ בּ ,גַ ם ָחכָ ם
'מ ֶּׁשהּו',
וְ גַ ם ַּב ַעל ִמּדֹות טֹובֹותָ ,אז ָּברּור ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו יֵ צֵ א ַ
עֹובדֹ .לא
'מ ְׁשלָ ם'ֲ .א ָבל ַּב ְּמצִ יאּות זֶ ה ֹלא ָּת ִמיד ֵ
הּוא ֲה ֵרי ֻ
ְּב ֶהכְ ֵר ַח ֶׁש ַה ֻּמצְ לָ ִחים וְ ַה ֻּמכְ ָׁש ִרים ֵהם ֵאּלּו ֶׁשּגַ ם יִ ְּתנּו ַא ַחר
אֹותם
יהם צִ ּפּוּ ,ולְ ִע ִּתים ַּדוְ ָקא ֵאּלּו ֶׁש ָ
ּכָ ְך ֶאת ַה ֵּפרֹות ֶׁש ֲאלֵ ֶ
בּוריםִּ ,בלְ ִּתי ֻמ ְׁשלָ ִמיםֲ ,א ִפּלּו
ָהיִ ינּו ַמגְ ִּד ִירים ּכְ כֵ לִ ים ְׁש ִ
חֹוקים ִמּכָ ְךֵ ,הם ֵאּלּו ֶׁש ִהצְ לִ יחּו וְ ָה ְפכּו לִ ְפ ָר ִחים.
ְר ִ
ימן ְׁשלִ ילִ י
אֹותם ֶׁש ָּׂשמּו ִס ָ
מּופנֵ ית ֶאל ּכָ ל ָ
וְ כָ אן ָה ֶאצְ ַּבע ְ
ּובלִ ָּבם
ַעל יֶ לֶ דַ ,על ָחנִ יְךַ ,על ַּתלְ ִמידַ ,על ֲח ֵבר יַ לְ דּותְ ,
ִה ְתיָ ֲאׁשּו ,יֵ ׁש ִּת ְקוָ ה!

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסרהשכל
חבר נאמן

אבי ויוסי למדו יחד בכיתה ו' בבית הספר .הם לא היו
קשורים זה לזה כל כך ,ולכל אחד מהם היו חברים
אחרים שעימם הוא נהג לשחק ולדבר.
יום אחד ,הגיע יוסי לבית-הספר באופניים חדשים.
היו אלה אופניים גדולים והם היו ממש מצוחצחים.
היה ניכר עליהם שלאחרונה הם נקנו.
"סבא וסבתא שלי קנו לי את האופניים ליום
ההולדת" ,סיפר יוסי בשמחה לחבריו.
כשראה אבי את האופניים של יוסי ,עיניו ממש
נדלקו .אם יש דבר שאבי חולם עליו  -אלו אופניים.
כבר זמן רב שאבי חוסך כסף מדמי כיס וממתנות
שהוא מקבל ,כדי שיוכל לקנות אופניים חדשים.
אבי רצה מאוד ליסוע באופניים של יוסי ,אך
בהתחלה הוא קצת היסס לבקש" .הרי אני לא חבר
של יוסי במיוחד ,אז למה שהוא ייתן לי?" ,חשב
לעצמו.
אבל בגמר יום הלימודים ,כאשר ראה אבי את
יוסי יוצא אל חצר בית הספר ומשחרר את נעילת
האופניים ,הוא הרגיש שאם עכשיו הוא לא יבקש -
הוא יפסיד את ההזדמנות.
"יוסי ,אולי תתן לי קצת לרכב על האופניים החדשים
שלך?" ,שאל בהיסוס.
"בטח!" ,התלהב יוסי .היה נראה שהוא ציפה
לכך שהחברים יבקשו זאת ממנו" .בכיף ,קח את
האופניים וצא לסיבוב! אני אמתין לך פה".

אבי התרגש מאוד .מזמן הוא לא רכב על אופניים
חדשים ומשוכללים כאלה .גם יוסי ממש שמח
לראות שאבי נהנה מהאופניים שלו.
ההיכרות של אבי ויוסי לא הסתיימה ברכיבה על
האופניים באותו היום .מאז הם המשיכו להיות
חברים טובים מאוד .יוסי נתן לאבי לרכב על
האופניים שלו בכל יום ,ואבי ממש שמח על כך שיש
לו חבר כל כך טוב!
עברה תקופה .יום אחד הגיע רובי ,אחד מחברי
הכיתה ,באופניים חדשים .גם הפעם אבי התלהב
לראות את האופניים החדשים .האופניים של יוסי
כבר אינם כל כך חדשים ,והאוופניים של רובי נראו
לאבי נוצצים במיוחד" .אולי אוותר על הרכיבה
באופניו של יוסי ,ואבקש מרובי לרכב על שלו? אולי
כבר עדיף לי להתחבר עם רובי "...חשב אבי לעצמו,
תוך כדי שהוא מביט על האופניים של רובי.
לפתע אבי ראה שיוסי מסתכל עליו מהצד" .יוסי
בוודאי מבין על מה אני חושב עכשיו "...חשב אבי
לעצמו .הרגשה לא נעימה עלתה בליבו של אבי.
"ככה אני בוגד?!" ,חשב לעצמו" ,יוסי הוא החבר הכי
טוב שלי בכיתה ,הוא נותן לי באופניים בכיף ,ואני
אעזוב אותו רק בשביל אופניים חדשים של מישהו
אחר?! אני לא אעשה זאת!" ,החליט אבי בליבו.
אבי הסתובב אל יוסי וחייך" .אפשר בבקשה סיבוב
באופניים?" ,שאל כמו בכל יום.
יוסי חייך במבוכה ,ואבי יכול היה להרגיש את האבן
שנגולה מעל ליבו של יוסי ,חברו האהוב והנאמן.
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1מדוע יעקב אבינו פחד?
ילק יעקב את האנשים שהיו עימו?
 .2לכמה מחנות ח
שלושה דברים התכונן יעקב אבינו?
 .3באלו
"סוכות" .מדוע נקרא המקום כך?
 .4יעקב אבינו הגיע למקום ששמו
 .5מי היתה דבורה?
ישראל לא אוכלים את גיד הנשה?
 .6מדוע בני
 .7איזה מקום נקרא "לוז" בעבר?

חידת חדגא:

במה שונה בנימין משאר בני יעקב ,כשהוא שנולד?
חידת פולקע:

מילה שמופיעה בפרשה גם כשם בעל חיים וגם כשם אדם

meirkids.co.il
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פירמידת מילים
לא לך
משתמשים בו
ניתן לאוכלו
שם של נביא
יעקב שלח אותם
שם ספר בנביאים
יש בו
לו לנו
עני

meirkids.co.il
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נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

(ּכלִ ים) ְק ַטּנִ ים...
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ֹלא ֵמ ִבין ַמה ַה ֶּק ַטע ַה ֶּזה ֶׁשּיַ ֲעקֹב ָח ַזר ְּכ ֵדי לָ ַק ַחת ַּפ ִּכים ֵ
הּוא ָהיָ ה ֵּדי ָע ִׁשירָ ,אז ָמה ִא ְכ ַּפת לֹו ִמ ַּכ ָּמה ֵּכלִ ים ֶׁשּנִ ְׁש ְּכחּו?
ַט ְליָ הִ :מי ָא ַמר לְ ָך ֶׁשהּוא ָהיָ ה ָע ִׁשיר?
רֹואים ֶאת ֶזה
ּתֹורה ְּב ָפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ ֵצא וְ גַ ם ְּב ָפ ָר ַׁשת וַ ּיִ ְׁשלַ ח ִ
ֶּבנִ יֶ :זה ָּכתּוב ְּב ֵפרּוׁש ַּב ָ
ִמ ָּכל ַה ִּמנְ ָחה ֶׁשהּוא ֵה ִכין לְ ֵע ָׂשו .נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁשהּוא ָהיָ ה ִמילְ יֹונֵ ר...

בני

אֹומ ִרים
ְ
יֹוד ַעת ִאם הּוא ָהיָ ה ִמילְ יֹונֵ ר אֹו ֹלאֲ ,א ָבל ֶּב ֱא ֶמת ֲח ַז"ל
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י ֹלא ַ
ּגּופם!
יֹותר ִמ ָ
יקים ָח ִסים ַעל ָממֹונָ ם ֲא ִפּלּו ֵ
לֹומ ִדים ֶׁש ַּצ ִּד ִ
ֶׁש ִּמּיַ ֲעקֹב ֲאנַ ְחנּו ְ
אֹוה ִבים
יקים ִּב ְכלָ ל ֹלא ֲ
יֹותר ָק ֶׁשה! ֲאנִ י ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ַּצ ִּד ִ
ֶּבנִ י :טֹובָ ,אז ַע ְכ ָׁשיו ֶזה עֹוד ֵ
יֹותר
ּתֹורהָ .אז ַמה ַה ַּכּוָ נָ ה ֶׁש ָּממֹונָ ם ֵ
ֶּכ ֶסף וְ ָה ִע ָּקר ֶא ְצלָ ם ֶזה ִקּיּום ִמ ְצוֹות וְ לִ ּמּוד ָ
ּגּופם?
ָחׁשּוב לָ ֶהם ִמ ָ

יֹותר טֹוב .לִ ְפ ָע ִמים ָא ָדם ֶׁש ִּמ ְת ַע ֵּׁשר,
ֶּבנִ יָ :ה ֱא ֶמתֲ ,אנִ י ַע ְכ ָׁשיו ֲאנִ י ֵמ ִבין ֶאת ֶזה ֵ
ׁשֹוכ ַח ֶׁש ַּפ ַעם הּוא ֹלא ָהיָ ה ָע ִׁשירַּ ...דוְ ָקא ָא ָדם ְר ִצינִ י נִ ְז ָהר ֶׁש ַה ָּממֹון ֹלא יַ ֲע ִביר
ֵ
(ּב ְפ ָרט לְ ִפי ַמה ֶּׁש ֲח ַז"ל
יע לְ לָ ָבן ְּכ ָענִ י ָמרּוד ִ
אֹותֹו ַעל ַּד ְעּתֹו .יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ִהּגִ ַ
יח
יֹוד ַע ֶׁש ַאף ֶא ָחד ֹלא ַמ ְב ִט ַ
ְמ ַס ְּפ ִרים)ָ .אז ּגַ ם ַע ְכ ָׁשיו הּוא נִ ְז ָהר ַּב ָּממֹוןִּ ,כי הּוא ֵ
ֶׁש ָּת ִמיד הּוא יִ ְהיֶ ה ָע ִׁשירֶ .זה ְּכמֹו ֶׁש ַא ְּת ָא ַמ ְר ָּתַ :ה ַּצ ִּדיק נִ ְז ָהר ְּב ַמ ֲע ָׂשיו וְ לָ ֵכן
יֹוד ַע ֶׁשּלִ ְפ ָע ִמים לַ ָּד ָבר ַה ָּק ָטן יֵ ׁש
הּוא ֹלא ְמ ַזלְ ֵזל ֲא ִפּלּו ְּב ָד ָבר ָק ָטןִּ ,כי הּוא ֵ
ֲח ִׁשיבּות ַר ָּבה.

נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה הגדולה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא
מעניין בפרשת השבוע .הצטרפו אליהם!

טליה

ּפֹועלִ ים ִּב ְפ ִזיזּותֶ ,אּלָ א
יקים ֵאינָ ם ֲ
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ֶּזה ְמלַ ֵּמד ַעל ָּכְך ֶׁש ַה ַּצ ִּד ִ
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י ֶ
נֹוטה
חֹוׁשב ַה ְר ֵּבה וְ ֵאינֹו ָז ִהיר ְּב ַמ ֲע ָׂשיוֶ ,
ֵ
ּומ ֲח ָׁש ָבהִ .מי ֶׁשֹּלא
ִמּתֹוך ִׁשּקּול ַּד ַעת ַ
לְ ַזלְ ֵזל ְּב ָכל ִמינֵ י ְּד ָב ִריםָ .א ָדם ָּכ ֶזה ָהיָ ה ְמוַ ֵּתר ַעל ַה ַּפ ִּכים ַה ְּק ַטּנִ ים ָה ֵאּלֶ הֲ .א ָבל
רּוטה
יֹוד ַע ֶׁשּלְ ָכל ָּד ָבר יֵ ׁש ָמקֹום וַ ֲח ִׁשיבּות וְ ִ"דין ְּפ ָ
ֹלא ָּכְך נָ ַהג יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו .יַ ֲעקֹב ֵ
ְּכ ִדין ֵמ ָאה" .לָ ֵכן הּוא ֹלא ְמ ַזלְ ֵזל ֲא ִפּלּו ְּב ָד ָבר ָק ָטן!
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