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אֹור וְ ַא ֲה ָבה
לֹומכֶ ם?
ָׁשלֹום יְ לָ ִדיםַ ,מה ְׁש ְ
קֹור ִאים ַעל
ְ
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו
יֹוסףּ .כַ ָּמה ְּד ָב ִרים
ֵ
ְמכִ ַירת
ָק ִׁשים ִה ְתּגַ לְ ּגְ לּו וְ ָקרּו לְ יַ ֲעקֹב
ּובנָ יוִּ ,בגְ לַ ל ַה ְּמ ִר ָיבה ֶׁש ָהיְ ָתה
ָ
יֹוסף! ִּבגְ לַ ל לָ ׁשֹון
ֵּבין ָה ַא ִחים וְ ֵ
יֹוסף נִ ְמּכַ ר
ָה ַרע וְ ִׂשנְ ַאת ִחּנָ םֵ ,
ּומ ְׁש ַּפ ְחּתֹו
לְ ֶע ֶבד וְ ַא ַחר ּכָ ְך יַ ֲעקֹב ִ
יָ ְרדּו לְ ִמ ְצ ַריִ םַ ,מה ֶשּ ַּׁבּסֹוף ּגָ ַרם
לְ כָ ְך ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה ְּב ִמ ְצ ַריִ ם
ֵמאֹות ָׁשנִ ים.

יֹוצ ִאים
ְ
ֶׁש ִּמ ְּמ ִר ָיבה ֹלא
טֹובים .לָ כֵ ן ָּת ִמיד
ִ
ְּד ָב ִרים
ּכְ ַדאי לְ ַח ֵּפׂש ֶאת ַה ֶּד ֶרְך
לְ ַה ְׁשלִ ים זֶ ה ִעם זֶ ה.

בּוע ְּב ֶעזְ ַרת
ַּב ֲחנֻ ּכָ הֶׁ ,שּיָ חּול ַה ָּׁש ַ
ה' ,נִ ְת ַא ֵּסף לְ יַ ד נֵ רֹות ַה ֲחנֻ ּכָ ה,
זֹוהי ִהזְ ַּד ְּמנּות
ִ
נָ ִׁשיר וְ נִ ְׂש ַמח.
ְמיֻ ֶח ֶדת לְ ַח ֵּבר ֵּבינֵ ינּו ,לְ ַׂש ֵחק
זֶ ה ִעם זֶ ה וְ לִ ְׂשמ ַֹח ְּבכָ ְך
ֹובה
ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְקר ָ
אֹותנּוּ .כָ ְך נַ ְר ֶּבה
ָ
אֹוה ֶבת
ֶׁש ֶ
נֹוסיף אֹור
ּכֹוע ִסים אֹו ַא ֲה ָבה זֶ ה לָ זֶ ה ,וְ ִ
ֲ
ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְק ָצת
ֶׁשּנִ זְ ּכֹור וְ ִׂש ְמ ָחה ָּבעֹולָ ם.
ּכְ ַדאי
ִמ ְת ַרּגְ זִ ים,
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שעת
סיפור
ֶׁש ַהּכֹל נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברֹו
חּומי
'זְ כַ ְריָ ה' ָא ָדם ָּפׁשּוט ָהיָ הֶׁ ,ש ֵּמעֹולָ ם ֹלא יָ צָ א ֶאת ְּת ֵ
ָה ֲעיָ ָרהּ .כָ אן נֹולַ דּ ,כָ אן ּגָ ַדל ,וְ כָ אן ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ֶׁשּיְ ַסּיֵ ם
ֶאת ַחּיָ יוֲ .א ָבל לְ ַמ ְר ֵּבה ַה ַּמּזָ ל נָ ְפלָ ה לְ יָ דֹו ִהזְ ַּד ְּמנּות
ּומּכָ אן ִה ְתּגַ לְ ּגְ לּו ָה ִענְ יָ נִ יםַ ,עד ֶׁשהּוא ָמצָ א
ִע ְס ִקיתִ ,
אֹורז ֶאת ְמ ַעט ֲח ָפצָ יו וְ יֹוצֵ א ֶאל ָה ִעיר
ֶאת ַעצְ מֹו ֵ
ַהּגְ דֹולָ הָׁ ,שם ָהיָ ה ָאמּור לְ ִה ָּפגֵ ׁש ִעם ִמ ְס ַּפר ַּב ֲעלֵ י
ֲע ָס ִקים ּכְ ֵדי לְ ַה ְמ ִׁשיְך לְ ַה ְתנִ ַיע ּולְ גַ לְ ּגֵ ל ֶאת ָה ִע ְס ָקה ַעד
ּיּומּה ַה ֻּמצְ לָ ח.
לְ ִס ָ
ִּב ְׁש ַעת ּב ֶֹקר ֻמ ְק ֶּד ֶמת יָ ַרד ְּב ַת ֲחנַ ת ָה ַרּכֶ ֶבת ַה ֶּמ ְרּכָ זִ ית
ָּב ִעיר ַהּגְ דֹולָ הֵ ,עינָ יו ִמ ְׁש ָּתאֹות לְ נֹכַ ח ִּפלְ ֵאי ָה ִעיר,
רֹוח ֶׁשת ּכָ ל
הּוא ֹלא ֶה ֱא ִמין לְ ַמ ְר ֵאה ֵעינָ יו ַּב ֲהמּולָ ה ָה ֶ
ּכָ ְך ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ַּב ֲעיָ ָרה ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ִּמ ֶּמּנָ ה ָּבא ֶט ֶרם ֵה ֵחל
ּומ ִּביט
ּיֹומית .הּוא ָע ַמד ְּב ֶפה ָּפעּור ַ
בֹודתֹו ַה ִ
ַה ַחלְ ָּבן ַּב ֲע ָ
ּדֹוהרֹות ְּב ֶמ ְרּכַ ז ָה ִעירֲ ,עמּוסֹות
ַעל ַה ַח ְׁש ַמּלִ ּיֹות ַה ֲ
יֹומם ,וְ נִ ְב ַעת לְ ֶפ ַתע
בֹודת ָ
ַּב ֲאנָ ִׁשים ַה ְמ ַמ ֲה ִרים לַ ֲע ַ

ּכַ ֲא ֶׁשר ָה ַרּכֶ ֶבת ִה ְׁש ִמ ָיעה ֶאת צְ ִפ ָיר ָתּה לְ אֹות ּכִ י עֹוזֶ ֶבת
ִהיא ֶאת ַה ַּת ֲחנָ ה .הּוא נִ זְ ּכַ ר ַּבּגָ רֹון ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֹלא ֻה ְׁש ָקה
ּיֹומית ,וְ ֵה ֵחל ָּתר ַא ַחר ִּפ ְתרֹון ַמ ְת ִאים
ִּב ְמנַ ת ַה ָּק ָפ ִאין ַה ִ
צּוקה ַהּגְ רֹונִ ית.
לַ ְּמ ָ
יׁשה
ַהּיֹום עֹוד לְ ָפנָ יוַ ,ה ָּׁש ָעה עֹוד ֲא ֻרּכָ ה ַעד לַ ְּפגִ ָ
ּובלִ ּבֹו
טֹופ ַח הּוא ַעל ִׁשכְ מֹו ְ
ֶׁשּלִ ְׁש ָמּה ִהּגִ ַיע ָה ִע ָירהֵ ,
ּפֹוס ַע הּוא
ֵ
אֹומר 'זְ כַ ְריָ ה' ִה ְת ַק ַּד ְמ ָּת ַּב ַחּיִ ים ,וְ כָ ְך
ֵ
ַמ ֲע ַדּנֹות ִּב ְרחֹובֹות ָה ִעיר ַהּגְ דֹולָ הְ ,מ ַח ֵּפשֹ ֵהיכָ ן יּוכַ ל
לִ ְׁשּתֹות ֶאת ָק ֶפה ַהּב ֶֹקר ֶׁשּלֹוֹ .לא ָהיָ ה ָעלָ יו לִ ְטר ַֹח
ַה ְר ֵּבהֶׁ ,שלֶ ט ּגָ דֹול ִּב ְקצֵ ה ָה ְרחֹוב ִּד ֵּבר ְּב ִדּיּוק ֵאלָ יו -
ימהֶ ,ה ֶבל
ֵ'ּבית ָק ֶפה'ָ .ה ִאיׁש ָמ ַׁשְך ֶאת ַה ֶּדלֶ ת ,נִ כְ נַ ס ְּפנִ ָ
חּוׁשת ַה ֲח ִמימּות ֻהכְ ְּפלָ ה
ַחם וְ נָ ִעים ִק ֵּדם ֶאת ָּפנָ יוְּ ,ת ַ
ימה ֶׁש ֻה ְׁש ָמ ָעה
ְּביַ ַחס לַ ּקֹר ֶׁש ַּבחּוץ ,וְ ַהּמּוזִ ָיקה ַהּנְ ִע ָ
ִמ ְּפ ַסנְ ֵּתר ּכָ נָ ף ֶׁש ָה ֳע ַמד ַעל ָּב ָמה ְק ַטּנָ ה ִּב ְקצֵ ה ַה ֶח ֶדר
חּוׁשת ַה ֲח ִמימּותָ .ה ִאיׁש ִה ְת ַק ֵּדם
יפה ַאף ִהיא לִ ְת ַ
הֹוס ָ
ִ
ֶאל ַא ַחד ַה ֻּׁשלְ ָחנֹות ָה ֵר ִיקיםִ ,ה ְתיַ ֵּׁשב ַעל ּכִ ֵּסא ֵעץ
נֹוח ַּב ַעל יָ ִדּיֹות ַמ ְהּגֹונִ י ְר ָחבֹותֶ .מלְ צָ ר ֲהדּור
ְמ ֻר ָּפד וְ ַ
ַמ ִּדים נִ ּגַ ׁש לִ ְׁשאֹל לִ ְמ ֻב ָּקׁשֹוּ ,וזְ כַ ְריָ ה ֵהגִ יב ִּבצְ נִ יעּות,
ּכֹוס ָק ֶפה ִּב ְמ ַעט ָחלָ ב.
ַּדּקֹות ִמ ְס ָּפר ָחלְ פּוַ ,ה ֶּמלְ צָ ר ָחזַ ר ּכְ ֶׁש ְּביָ דֹו ַמּגָ ׁש וְ ָעלָ יו
ּכֹוס ֵר ָיקה ּונְ ִקּיָ הֻ ,ק ְמקּום ַח ְר ִסינָ ה ָק ָטן ָמלֵ א ְּב ַמיִ ם
רֹות ִחיםַ ,קנְ ַקּנֹון ָחלָ ב ָק ָטןַ ,ק ֲע ִרית ָק ֶפה וְ ַק ֲע ִרית ֻסּכָ ר,
ְ
בֹודתֹו.
יח ֶאת ַה ַּמּגָ ׁש וְ ָׁשב לַ ֲע ָ
ִהּנִ ַ
> > >
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ימה ְּבתֹוְך ּכְ ֵדי
ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה יָ ַׁשב ָה ִאיׁש ,נֶ ֱהנֶ ה ִמּכָ ל לְ גִ ָ
ימה ָּפ ְׁש ָטה ְּבכָ ל
יאת ִעּתֹון ַהּב ֶֹקרֲ ,ח ִמימּות נְ ִע ָ
ְק ִר ַ
ּטֹובים ַּב ֲעלֵ י ַה ָּמקֹום ַעל
הֹודה לָ ֲאנָ ִׁשים ַה ִ
ּובלִ ּבֹו ָ
ּגּופֹוְ ,
ַה ֲהנָ ָאה ַה ֻּמ ְׁשלֶ ֶמת.
ַה ֲהנָ ָאה ָּפ ְס ָקה ָּב ֶרגַ ע ֶׁש ֻהּגַ ׁש ַה ֶח ְׁשּבֹון' .זֶ ה ׁשֹוד! ְסכּום
ּכָ זֶ ה ַּב ֲעבּור ּכֹוס ָק ֶפה?!?! ָמה ּכְ ָבר ִהּגַ ְׁש ֶּתם לִ י – ְקצָ ת
ַמיִ םָ ,חלָ בֻ ,סּכָ ר וְ ָק ֶפה?!' ַה ֶּמלְ צָ ר ֵה ִרים ֶאת יָ ָדיו לְ אֹות
אֹור ַח ַהּנִ כְ ָּבד
הֹוסיף ּכִ י ִאם יֵ ׁש לָ ֵ
ּכִ י ֵאינֹו יָ כֹול לַ ֲעזֹר ,וְ ִ
ּקֹומה ָה ֶעלְ יֹונָ ה,
ְּתלּונֹות ,זְ כּותֹו ַה ְמלֵ ָאה לַ ֲעלֹות ֶאל ַה ָ
יֹוׁשב ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ּולְ ִה ְתלֹונֵ ן ְּב ָפנָ יו.
ָׁשם ֵ
ָה ִאיׁש ֹלא ִה ֵּססִ ,ה ְת ָּפ ֵרץ לְ ִמ ְׂש ָרדֹו ֶׁשל ַּב ַעל ַה ַּביִ ת
לֹומים?!
יתי ,יַ ֲה ִ
'מה ּכְ ָבר ָׁש ִת ִ
נֹותיוָ :
וְ ָׁש ַפְך ֶאת ּכָ ל ַט ֲע ָ
לּוח,
זָ ָהב?! ַעל ָמה ַה ְּמ ִחיר ַה ֻּמ ְפ ָקע ַהּזֶ ה? ִט ַּפת ָחלָ ב ָּד ַ
ְקצָ ת ַמיִ ם ֵמ ַה ֶּב ֶרז ,עֹוד ּכַ ָּמה ּגַ ְרּגְ ִרים ֶׁשל ֻסּכָ ר לָ ָבן
ָּפׁשּוט וְ כַ ִּפית ָק ֶפה נָ ֵמס...
אֹור ַח
ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ֹלא נִ ְב ַהלּ ,ולְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְרּגִ ַיע ֶאת ָה ֵ
נֹוחהָׁ ,ש ַאלֱ :אמֹר לִ י
הֹוׁשיב אֹותֹו ַעל ּכֻ ְר ָסה ָ
ַהּנִ ְס ָער וְ ִ
ית ּכָ אן ְּב ֵבית ַה ָּק ֶפה?
יְ ִד ִידיֶ ,את ָה ֱא ֶמתַ :ה ִאם נֶ ֱהנֵ ָ
יתי'.
לֹומר ֶׁש ְּמאֹד נֶ ֱהנֵ ִ
'וַ ַּדאיֶ ,א ְפ ָׁשר ֲא ִפּלּו ַ
ית ֵמ ַהחֹם ַהּנָ ִעיםֵ ,מ ַהּמּוזִ ָיקה ָה ֲע ֵר ָבה
ְ'ּבוַ ַּדאי נֶ ֱהנֵ ָ
ּנֹוחים,
לָ אֹזֶ ןֵ ,מ ַה ֵּׁשרּות ַהּטֹובֵ ,מ ַהּכִ ְסאֹות ַה ִ
ּטֹובה?!'
ֵמ ָה ֲאוִ ָירה ַה ָ

ימה וַ ֲאוִ ָירה
חּוׁשה נְ ִע ָ
נֹותנִ ים ְּת ָ
'וַ ַּדאי ,וַ ַּדאיּ ,כָ ל ֵאּלּו ְ
טֹובה ְמאֹד ְמאֹד'.
ָ
'אם ּכָ ְךּ ,תּוכַ ל לְ ָה ִבין אּולַ י ֶׁש ַא ָּתה ֹלא ְמ ַׁשּלֵ ם ַרק
ִ
ַעל ַה ָּק ֶפהֶׁ ,שאֹותֹו ַא ָּתה יָ כֹול לְ ַה ִּׂשיג ַּב ֲחנּות ַמּכֹלֶ ת
ית,
אֹותם ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵּמ ֶהם נֶ ֱהנֵ ָ
ַּב ֲע ִׂש ִירית ַה ְּמ ִחירּ ,כָ ל ָ
ּכְ לּולִ ים ֵהם ַּב ְּמ ִחיר ֶׁשאֹותֹו ִה ְת ַּב ַּק ְׁש ָּת לְ ַׁשּלֵ ם'.
• • •
ּפֹות ַח ְּב ִב ְרּכַ ת
ּכְ ֶׁשּנִ ּגָ ׁש ָא ָדם לִ ְׁשּתֹות ּכֹוס ַמיִ ם ,הּוא ֵ
ׁשֹואל ֶאת ַעצְ מֹו:
ֵ
'ׁש ַהּכֹל נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברֹו' וְ ָאז הּוא
ֶ
ימה ְק ַטּנָ ה ֶׁשל ַמיִ ם ,לְ ַה ְר ִטיב ְמ ַעט ֶאת
ְּב ַסְך ַהּכֹל לְ גִ ָ
ּומֹודים ִּב ְב ָרכָ ה ֶׁש ַ'הּכֹל' נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברֹוּ ,כָ ל
ִ
ַה ְּׂש ָפ ַתיִ ם,
רֹוּפֹורצְ יָ ה? ֶאּלָ א ּכְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ְ
יאה ּכֻ ּלָ ּה? ֵהיכָ ן ַה ְּפ
ַה ְּב ִר ָ
ימת ַמיִ םֹ ,לא ַרק ַעל
ּוב ִאים לְ ָב ֵרְך ַעל לְ גִ ַ
מֹודים ָ
ִ
אּורה
ַה ַּמיִ ם לְ ַב ָּדם ֲאנַ ְחנּו ְמ ָב ְרכִ יםֶ ,אּלָ א ַעל ּכָ ל ַה ַּת ְפ ָ
ֶׁש ִּמ ָּס ִביבַ .על ָהאֹור וְ ַעל ָה ֲאוִ ירַ ,על ַהּכ ַֹח לִ ְׁשּתֹות וְ ַעל
ָה ֶא ְפ ָׁשרּות לָ חּוׁש ְּבחּוׁש ַה ַּט ַעםַ ,על ַהּי ִֹפי ַהּנִ ְפלָ א
ּצֹומ ַח וְ ַעד ַה ַחיַ ,הּנֹוף,
ֶׁש ְּבעֹולָ ֵמנּו וְ ַעל ּכָ ל ַהּגָ לּום ּבֹו ֵמ ַה ֵ
חֹוב ִרים
ַהּצְ ָב ִעיםַ ,הּקֹולֹות וְ ַה ַּמ ְראֹותּ .כָ ל ֵאּלּו יַ ְח ָּדו ְ
יאה ,וְ ַעל ּכָ ל ֵאּלּו וְ ַעל עֹוד ָאנּו
לְ ַה ְרמֹונְ יָ ה נִ ְפלָ ָאה ֶׁשל ְּב ִר ָ
הּ-כֹ-ל נִ ְהיָ ה ִּב ְד ָברֹו.מֹודים ְּב ֶפה ָמלֵ א ֶׁש ַ
ִ
הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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שכל

מצאוסר
מו
ה ההבדלים
את
חבר נאמן

בביתבין
הבדלים
מצאו
האיורים!היו
הספר .הם לא
10בכיתה ו'
לפחותיחד
ויוסי למדו
אבי
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.

נו ,מצאתם?
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טֹוב לָ ַד ַעת!
> > >

יֹוד ַע ַהּכֹֹל!
ִעם ד"ר ּפּולְ ֶקע ֵ

ּוברּוכִ ים ַה ָּב ִאים לְ ד"ר ֻּפלְ ֶקע!
ָׁשלֹום ֲח ֵב ִריםְ ,
ּגַ ם ַא ֶּתם ִמ ְׁש ַּתּגְ ִעים ֵמ ָה ֵריח ַה ְמ ַׁשּכֵ ר ֶׁשל
יח ַהּזֶ הֶׁ ,שּלא
ַה ֻס ְפגַ ּנִ ּיֹות? ֲאנִ י ְמ ֻׁשּגָ ע ַעל ָה ֵר ַ
לְ ַד ֵּבר ַעל ַה ַּט ַעם...
ָאז ִאם ּכְ ָבר ִהּגַ ְע ֶּתם ,יֵׁש לִ י ּכַ ָּמה ְּד ָב ִרים לְ ַס ֵּפר
לָ כֶ ם ַעל ֲחנֻ ּכָ הָ .ה ֱא ֶמתּ ,גַ ם ֲאנִ י ֹלא י ַָד ְע ִּתי
אֹותם ַעד ֶׁש ָּׁש ַאלְ ִּתיַ .מה ָּׁש ַאלְ ִּתי?
ָ
ָׁש ַאלְ ִּתי ְׁש ֵאלָ ה ֶׁשּכַ ּנִ ְר ֶאה ִהיא ְמאֹד ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת,
רּוצים!
אתיִם ֵּת ִ
יה ֵאיזֶ ה ָמ ַ
ּכִ י ָא ְמרּו לִ י ֶׁשּיֵׁש ָעלֶ ָ
יֹוד ִעים ֶׁש ַהּנֵ ס
ַה ְּׁש ֵאלָ ה ָהי ְָתהֲ :ה ֵרי ּכֻ ּלָ נּו ְ
ֶׁשל ֲחנֻ ּכָ ה ָהיָה ֶׁש ַה ֶּׁש ֶמן ֶׁש ָהיָה ְּב ַפְך ַה ֶּׁש ֶמן
הס ִּפיק לְ יֹום ֶא ָחד ִּבלְ ַבדָּ ,דלַ ק
וְ ָהיָה ָאמּור לְ ְ
ְׁשמֹונָ ה י ִָמים .זֶ ה ֶּב ֱא ֶמת נֵ ס ֻמ ְפלָ א! ֲא ָבל ֲאנִ י

(חּוץ ִמ ַּמה ֶּׁשֹּלא)...
אתיִ :אם ְּבלִ י ַהּנֵ ס ַה ֶּׁש ֶמן ָהיָה ָאמּור
ִה ְת ַּפּלֵ ִ
לְ ַה ְס ִּפיק לְ יֹום ֶא ָחדָ ,אז ַהּנֵ ס ָהיָה ַרק ְּב ִׁש ְב ַעת
ּנֹוס ִפיםָ .אז לָ ָּמה חֹוגְ גִ ים ְׁשמֹונָ ה
ַהּי ִָמים ַה ָ
י ִָמים? ָהיִינּו ְצ ִריכִ ים לַ ֲחגֹוג ַרק ִׁש ְב ָעה י ִָמים
ַעל ַהּי ִָמים ֶׁש ָּב ֶהם ָהיָה ַהּנֵ ס!
ׁשֹואל,
ֵ
ִיתי
ּכְ מֹו ֶׁש ָא ַמ ְר ִּתי לָ כֶ םִ ,אם ֹלא ָהי ִ
יֹוד ַע ַהּכֹל
יֹוד ַע .לַ ְמרֹות ֶׁש ֲאנִ י ֵ
ִיתי ֵ
ֹלא ָהי ִ
(ּכִ ְמ ַעטֲ ,)...אנִ י ַמ ְק ִּפיד לִ ְׁשאֹול ַמה ֶּׁש ֲאנִ י
ּמּובן,
יֹוד ַעָ .אז ָׁש ַאלְ ִּתיֶ .את ִמי? ּכַ ָ
ֲע ַדיִן ֹלא ֵ
טּוביָה י ְִד ִידי ַהּי ָָקר.
ֶאת ְ
ּטּוביָה ָענָ ה.
ֶּב ַטח ַא ֶּתם ְמ ֻס ְק ַרּנִ ים לָ ַד ַעת ַמה ְ
ָאז ק ֶֹדם ּכֹל הּוא ִה ְת ָּפ ֵעל ֵמ ַה ְּׁש ֵאלָ ה וְ נָ ַתן
נֹוס ֶפתַ ...א ַחר ּכָ ְך הּוא ּגִ ּלָ ה לִ י
לִ י ֻס ְפּגַ ּנִ יָה ֶ
> > >
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יתי לָ כֶ םֶׁ ,שּזֹו ְׁש ֵאלָ ה ְמאֹד
ֶאת ַמה ֶּׁשּכְ ָבר ּגִ ּלִ ִ
יה ַה-מ-וֹ-ן ְּתׁשּובֹות,
ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת ,וְ ֶׁשּיֵׁש ָעלֶ ָ
ֲא ָבל ַה-מ-וֹ-ן.
טּוביָה ָא ַמר לִ י ְׁש ֵּתי ְּתׁשּובֹותָ .ה ַא ַחת ּכַ ּנִ ְר ֶאה
ְ
ֵּדי ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמתַ :הּיֹום ָה ִראׁשֹון הּוא ֶּב ֱא ֶמת ֹלא
ַעל ַהּנֵ ס ֶׁשל ַּפְך ַה ֶּׁש ֶמןֶ ,אּלָ א ַעל ַהּנִ ָּצחֹון
ַּב ִּמלְ ָח ָמהֲ .ה ֵרי ַה ַּמּכַ ִּבים ָהיּו ְמ ַע ִּטים י ֲַח ִסית
צּומיםּ ,ולְ נַ ֵּצ ַח ְּב ִמלְ ָח ָמה ּכָ זֹו זֶ ה
לַ יְוָ נִ ים ָה ֲע ִ
ְּב ֶה ְחלֵ ט נֵ ס ֹלא ָּפׁשּוט! ַעל זֶ ה ִּת ְּקנּו ֲחזָ "ל
הֹוסיפּו ִׁש ְב ָעה
ֶאת ַהּיֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ֲחנֻ ּכָ ה ,וְ ִ
נֹוס ִפים ַעל ִׁש ְב ַעת י ְֵמי נֵ ס ַּפְך ַה ֶּׁש ֶמן.
י ִָמים ָ

יֹותר
ׁשּובה ַהּזֹוֲ ,א ָבל עֹוד ֵ
ָא ַה ְב ִּתי ֶאת ַה ְּת ָ
טּוביָה ָא ַמר
ׁשּובה ַה ְּׁשנִ ּיָהְ .
ִה ְתלַ ַה ְב ִּתי ֵמ ַה ְּת ָ
ֶׁשיֵׁש ִמי ֶׁש ַּמ ְס ִּביר ֶׁש ְּב ֶע ֶצם נֵ ס ַּפְך ַה ֶּׁש ֶמן
ָהיָה ַחּיָב לְ ַה ְת ִחיל ּכְ ָבר ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון .לָ ָּמה?
ּכִ י ִאם ַּבּיֹום ָה ִראׁשֹון ַה ֶּׁש ֶמן ָהיָה נִ גְ ָמרָ ,אז
ַּבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י ּכְ ָבר ֹלא ָהיָה ּכְ לּום! לָ כֵ ן ַהּנֵ ס ָהיָה
ּכְ ָבר ְּבּיֹום ָה ִראׁשֹוןֶׁ ,שּלַ ְמרֹות ֶׁש ַהּנֵ רֹות ָּדלְ קּו,
ַה ֶּׁש ֶמן ֹלא נִ גְ ַמר ,וְ כָ כָ ה נִ ְׁש ַאר ֶׁש ֶמן לַ ּי ִָמים
ַה ָּב ִאים...
טֹוב ֲח ֲב ִריםִּ ,ד ַּב ְרנּו ַה ְר ֵּבה וַ ֲאנִ י ּכְ ָבר ָר ֵעב.
ְמנַ ֲח ִׁשים ָמה ֲאנִ י הֹולֵ ְך לֶ ֱאכֹול?

ַעד ֶׁש ִּס ַּד ְר ִּתי ּכָ ל ּכַ ְך יָ ֶפה
ֶאת ַהּנֵ רֹותָ ,א ְמרּו לִ י
ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו ּכָ אן ֹלא ְּב ֵס ֶדר...
לֹומר לִ י ַמה
ַא ֶּתם יְ כֹולִ ים ַ
ַה ְּב ָעיָ ה ַּב ֲחנֻ ּכִ ּיָ ה ֶׁשּלִ י?
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ֵאיפֹה ַה ְּס ִביבֹון?

ִמ ְצאּו ְ 5ס ִביבֹונִ ים ַּב ְּתמּונָ ה!
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יצירה לחנוכה

סביבון מעשה ידיכם!
מצרכים :בריסטול ,צבעים/מדבקות וכדומה
לקישוט ואיור .קיסם ,ומעט דבק.

 .1קחו בריסטול בצבע שאתם אוהבים ,וגזרו
עיגול בגודל בו תרצו שיהיה הסביבון שלכם.
(ניתן להיעזר במחוגה וכדומה כדי לסמן את
צורת העיגול לפני ההגזירה)
 .2איירו וקשטו את העיגול שגזרתם ,על ידי
הצבעים והמדבקות שהכנתם .ניתן להוסיף
ציורים שמתאימים לחנוכה.
 .3קחו קיסם ,והכניסו אותו בדיוק באמצע
הבריסטול ,כך ששליש מהקיסם יהיה בחלק
התחתון של הבריסטול ,וכשני שלישים ממנו
פלסטי
טיפת
לטפטף
בחלק העליון .ניתן
חנוכה רמוז בשמו "חנוכה"?
דבק בו חל
התאריך
פולקע :כיצד
חידת
וכדומה בנקודת ההכנסה של הקיסם ,כדי לייצב
אותו .תנו לדבק להתייבש .שחקו בסביבון!

meirkids.co.il
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
כמה כוכבים היו בחלום של יוסף?

.1
 .2למי רמז הירח בחלום של יוסף?
 .3מי היו שני

האחים שהשתדלו להציל את יוסף?

 .4מי היה פוטיפר?
אילו שני שרים חטאו למלך מצרים?
.5
 .6איזה שר חלם על גפן?
 .7מה ביקש יוסף משר המשקים?

חידת חדגא:

ִספרו לפחות ארבעה חלומות עליהם מסופר בפרשת השבוע?
חידת פולקע:

היכן רואים בפרשת השבוע שאין חלום ש"אין בו דברים בטלים"?

meirkids.co.il
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פירמידת מילים
אביו של שם
ישבו במנוחה
טובה ונעימה
שם המועד
בה מדליקים הנרות
תפקיד :שר ה ___
שם של בן
תן חנינה
מצא ___
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עמודי צביעה ִ -צ ְבעּו לַ ֲהנָ ַא ְת ֶכם!

11

עמודי צביעה ִ -צ ְבעּו לַ ֲהנָ ַא ְת ֶכם!
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פינת

ַה ִּמ ְׂש ָח ִקים2
שאלות א"ב
א .מלך יוון
ב .החשמונאים טיהרו אותו
ג" .מסרת _______ ביד חלשים"
ד" .רבת את ריבם ___ ,את ____"
ה .נאמר בשלמות בחנוכה
ו" .כוהן גדול חשמונאי ______"
ז .היה בפך הקטן :שמן _____
ח .ניצחו את היוונים
ט .השמן שבפך היה _____
י .החשמונאים ניצחו אותם
כ .מתתיהו היה בן יוחנן ___ גדול

meirkids.co.il

ל .נאכלות בחנוכה
מ .קריאת מתתיהו למרד
נ .מדליקים אותם בחנוכה
ס .מסתובב
ע .קטע תפילה שמוסיפים בחנוכה
פ .חיה גדולה בה השתמשו היוונים
צ _______" .ביד רשעים"
ק" .והדליקו נרות בחצרות _____"
ר" .מלכות יוון ה______"
ש .אחד מבניו של מתתיהו
ת _____" .בית תפילתי"
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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

ַט ְליָ הֵ :א ֶיזה ֵּכיף! ֲחנֻ ָּכה ַּב ֶּפ ַתח!
ּומ ִסּבֹותֶּ .ב ֱא ֶמת ֵּכיף!
אֹוהב ֶאת ֲחנֻ ָּכה .נֵ רֹותֻ ,ס ְפּגָ נִ ּיֹותְּ ,ד ֵמי ֲחנֻ ָּכה ְ
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ְמאֹד ֵ
יֹותר נֵ רֹות ,אֹו ָּפחֹות.
יקים ְּב ָכל יֹום ֵ
לֹוקת ִאם ַמ ְדלִ ִ
ַט ְליָ הַ :ה ָּׁשנָ ה לָ ַמ ְדנּו ֶׁשּיֵ ׁש ַמ ֲח ֶ
"ּפֹוחת וְ הֹולֵ ְך"ֶׁ ,ש ְּב ָכל
ֵ
יפים עֹוד נֵ ר ,אֹו
מֹוס ִ
ִ
"מֹוסיף וְ הֹולֵ ְך"ֶׁ ,ש ְּב ָכל יֹום
ִ
ֶזה נִ ְק ָרא
יתים נֵ ר.
יֹום ַמ ְפ ִח ִ
לֹוקת ֵּבין ֵּבית ִהּלֵ ל לְ ֵבית ַׁש ַּמאיֲ .א ָבל ֲאנִ י ֹלא ֵמ ִבין ָּכל ָּכְך ֶאת
ֶּבנִ י :נָ כֹון ,זֹו ַמ ֲח ֶ
רֹוצים
"ּפֹוחת וְ הֹולֵ ְך"? ֲה ֵרי ֶזה ָּברּור ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִ
ֵ
ַּד ַעת ֵּבית ַׁש ַּמאי .לָ ָּמה לַ ֲעׂשֹות
יֹותר אֹור וְ ֹלא לְ ַה ְפ ִחית אֹותֹו!
הֹוסיף ֵ
לְ ִ
חֹוׁש ֶבת ֶּׁשּנִ ַּתן לְ ָה ִבין ּגַ ם
ֶ
נַ ֲע ָמהְׁ :ש ֵאלָ ה יָ ָפהֶּ ,בנִ יַ .ה ֲהלָ ָכה ְּכ ֵבית ִהּלֵ לֲ .א ָבל ֲאנִ י
ֶאת ֵּבית ַׁש ַּמאי ַּב ִּכּוּון ַה ַּמ ְח ַׁש ְב ִּתי ֶׁשּלְ ָך.
ַּת ֲארּו לְ ַע ְצ ְמ ֶכם ֶׁשּנִ ְכנַ ְס ֶּתם לְ ֶח ֶדר ָחׁשּוְך ,וְ יֵ ׁש לָ ֶכם ְׁשמֹונָ ה ָּפנָ ִסים ְק ַטּנִ ים
יקים ָּפנָ ס ֶא ָחד,
יכם לְ ָה ִאיר ֶאת ַה ֶח ֶדרַּ .ב ַה ְת ָחלָ ה ַא ֶּתם ַמ ְדלִ ִ
עּותם ֲעלֵ ֶ
ֶׁש ְּב ֶא ְמ ָצ ָ
יקים ֶאת ַה ֵּׁשנִ י ,וְ נִ ְׁש ֲארּו לָ ֶכם ִׁש ָּׁשה.
וְ ָאז נִ ְׁש ֲארּו לָ ֶכם ַרק ִׁש ְב ָעהַ .א ַחר ָּכְך ַמ ְדלִ ִ
וְ ֵכן ָהלְ ָאה.
עֹוב ִרים ַהּיָ ִמים ַּב ֲחנֻ ָּכה,
ֶּבנִ י :נִ ְר ֶאה לִ י ֶׁש ֵה ַבנְ ִּתי! ַּד ַעת ֵּבית ַש ַּמאי ִהיא ֶׁש ְּכ ָכל ֶׁש ְ
נִ ְׁש ַאר ָּפחֹות ח ֶֹׂשְך לְ ַסּלֵ ק!
רֹומ ִזים ַעל ִסּלּוק ַהח ֶֹׁשְך ֶׁשל ַּת ְרּבּות יָ וָ ן,
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון! ְּב ַה ְדלָ ַקת ַהּנֵ רֹות ֲאנַ ְחנּו ְ
ימי ַה ֲחנֻ ָּכהָּ ,כְך נִ ְׁש ַאר
ּוככֹל ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַק ְּד ִמים ִּב ֵ
ּתֹורה ֶׁשּלָ נּוְ .
ַעל יְ ֵדי ָהאֹור ֶׁשל ַה ָ
לָ נּו ָּפחֹות ח ֶֹׁשְך לְ ַסּלֵ קַ ,עד ֶׁש ְּבסֹוף ַה ֲחנֻ ָּכה ֲאנַ ְחנּו חֹוגְ גִ ים ֶאת ִסּלּוק ָּכל ַהח ֶֹׁשְך
ֶׁשל יָ וָ ן ַה ְר ָׁש ָעה.
ֶּבנִ יֶּ :ב ֱא ֶמת ֶה ְס ֵּבר יָ ֶפה! ֶּב ֱא ֶמת לָ ַמ ְדנּו ַּב ִּכ ָּתה ֶׁש ָחׁשּוב ְמאֹד לִ ְזּכֹור ֶׁש ִע ַּקר ֲחנֻ ָּכה
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹות.
הּוא ַהּנִ ָּצחֹון ֶׁשּלָ נּו ַעל ַה ַּת ְרּבּות ַהיְ וָ נִ ית ,וְ ַה ֲח ָז ָרה לְ ִקּיּום ַה ָ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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