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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

נִ ָּצחֹון
אֹו ֶה ְפ ֵסד?
סיפור לשבת

פרשת שמות תש"פ

פרשה מאירה
ֵס ֶפר ַהּגְ ֻאּלָ ה
ּפֹות ִחים ֻח ַּמׁש ָח ָדׁשֻ :ח ַּמׁש ְׁשמֹות.
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ְ
"ס ֶפר ַהּגְ ֻאּלָ ה"ִּ ,בגְ לַ ל
ֵס ֶפר ְׁשמֹות נִ ְק ָרא ּגַ ם ְּב ֵׁשם ֵ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֶׁש ִהיא ַהּגְ ֻאּלָ ה
ֶׁש ְמ ֻס ָּפר ּבֹו ַעל יְ ִצ ַ
ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ַהּגְ זֵ רֹות
ֲא ָבל לִ ְפנֵ י כֵ ןַ ,ה ָ
ַה ָּקׁשֹות ֶׁש ָהיּו ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ַעל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַה ִּׁש ְעּבּוד
אֹותם.
ָ
ַה ָּק ֶׁשה ֶׁש ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם ִׁש ְע ֵּבד
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ֶׁש ַה ִּס ָּבה ֶׁש ִּבגְ לָ לָ ּה ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ַה ָ
הּוא ֶה ְחלִ יט לִ גְ אֹול ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִהיא ֶׁשהּוא
ָׁש ַמע ֶאת ַצ ֲע ָק ָתםַ .עם יִ ְׂש ָר ֵאל ָס ַבל ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ה'
ָׁש ַמע ֶאת ַצ ֲע ָק ָתם ִמּתֹוְך ַה ַּצ ַער.
ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹוד ִמּזֶ הֶׁ ,שּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ָחס וְ ָחלִ ילָ ה
ימהָ ,אסּור לְ ִה ְתיָ ֵאׁש! ּכִ י ה'
קּופה ֹלא נְ ִע ָ
יֵ ְׁשנָ ה ְּת ָ
ּקֹורה לָ נּו וְ הּוא יַ ְעזֹור לָ נּו
רֹואה ֶאת ַמה ֶּׁש ֶ
ׁשֹומ ַע וְ ֶ
ֵ
לָ ֵצאת ֵמ ַה ְּב ָעיֹות ּולְ ִהּגָ ֵאל!
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רֹוּפה ,יָ ִמים ַר ִּבים לִ ְפנֵ י ֶׁש ָה ֲאנָ ִׁשים
לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹות ְּב ַא ַחד ַהּכְ ָפ ִרים ֵאי ָׁשם ְּב ֵא ָ
ִה ְמ ִציאּו ֶאת ַהּלּולִ ים ָה ֲענָ ִקּיִ ים ַה ְמלֵ ִאים ְּב ַת ְרנְ גֹולִ ים ,לְ יַ ד ִמ ְׁשקֹו ֶׁשל ַא ַחד ַהּכַ ְפ ִרּיִ ים
ּתֹובבּו ֵמאֹות ַּב ֲעלֵ י ּכָ נָ ףָ .היּו ָׁשם ַּת ְרנְ גֹולֹות.
ָהיְ ָתה ֲח ַצר עֹופֹותָ .ח ֵצר ּגְ דֹולָ ה ֶׁש ָּׁשם ִה ְס ְ
יהםֵּ .בין ּכָ ל ַה ְמ ַק ְר ְקרֹות
רֹוחיםַּ ,ת ְרנְ גֹולֹות ָּבר וְ ַת ְרנְ גֹולִ ים לְ ִמינֵ ֶ
ֶׂשכְ וִ ּיֹותַּ ,פ ְרּגִ ּיֹותֶ ,א ְפ ִ
יֹוצא ּד ֶֹפןַּ ,ת ְרנְ גֹול ּגְ דֹול ְמ ַמ ִּדיםַּ ,ב ַעל נֹוצֹות ּגְ דֹולֹותְ ,צבּועֹות
ּקּוק ָר ִאים ָהיָ ה ֶא ָחד ֵ
וְ ַה ְ
בֹוהה,
מֹותּה ְּבכָ ל עֹולַ ם ַה ַּת ְרנְ גֹולִ יםּ ,גְ ָ
ְּבכָ ל ּגֹונֵ י ָה ָאדֹם .וְ כַ ְרּבֹלֶ ת ָהיְ ָתה לֹו – ֵאין ּכְ ָ
דּודה ּכְ כֶ ֶתר ַעל רֹאׁשֹוּ .כָ ל ַה ַּת ְרנְ גֹולִ ים ֶׁש ֶּב ָח ֵצר ִקּנְ אּו ְּבכַ ְר ָּבלְ ּתֹוֶׁ ,ש ֲה ֵרי
ֲא ֻד ָּמהֲ ,ח ָ
ַהּכַ ְרּבֹלֶ ת ִהיא ּגַ ֲאוַ ת ַהּזָ כָ ר ֶׁש ָּבעֹופֹות .וְ ָחזָ ק ָהיָ ה ַה ַּת ְרנְ גֹול ַהּזֶ הִ .מי ֶׁשּגָ ַרם לֹו רֹגֶ ז,
אֹוי וַ ֲאבֹוי לֹוָ ,היָ ה ַמ ְרּגִ יׁש ֶאת ֵׁש ֶבט ַמּקֹורֹוֹ .לא ָהיָ ה ָׁשם ַּת ְרנְ גֹול ָחזָ ק ִמ ֶּמּנּו ,וְ ֹלא ִמי
לּוסּיָ ה ֶׁש ֶּב ָח ֵצר ִהּכִ ָירה ּבֹו ּכְ ַמנְ ִהיג ,אּולַ י ֲא ִפּלּו
ֶׁשּיּוכַ ל לַ ֲעמֹד נֶ גְ ּדֹוִ .מּכֵ יוָ ן ֶׁשּכָ ְךּ ,כָ ל ָה ֻאכְ ִ
ָר ֲא ָתה ּבֹו ֶמלֶ ְך.
חֹובתֹוְּ .בסֹוף ַהּלַ יְ לָ הּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַּפס
ָ
ּכְ רֹאׁש ּוכְ ִראׁשֹון ֶּב ָח ֵצר יָ ַדע ַה ַּמנְ ִהיג לְ ַמּלֵ א ֶאת
יאת ַהּגֶ ֶבר .וְ ַרק לְ ַא ַחר ֶׁש ֵה ֵחל לְ ַק ְר ֵקרָ ,היּו
יֹוצא ִּב ְק ִר ַ
מֹופ ַיע ָּבא ֶֹפקָ ,היָ ה ֵ
ַה ַּׁש ַחר ָהיָ ה ִ
לּוסּיַ ת ַּב ֲעלֵ י ַהּכָ נָ ף ֶׁשּיֹום ָח ָדׁש
הֹוד ַיע לְ כָ ל ֻאכְ ִ
יֹוצ ִאים ִּב ְק ִריאֹות ּכְ ֵדי לְ ִ
ּקּוק ָר ִאים ְ
יֶ ֶתר ַה ְ
ּקֹורה ֵּבין ּגְ ָב ִריםֶׁ ,ש ָּפ ַרץ ִסכְ סּוְך ֵּבין ְׁשנֵ י ַה ַּת ְרנְ גֹולִ ים,
ָּבא לָ עֹולָ םִ .אם ָק ָרהּ ,כְ ִפי ֶׁש ֶ
ּבֹור ִחים.
קֹוט ִטים ְ
ּובין ֶרגַ ע ָהיּו ְׁשנֵ י ַה ִּמ ְת ְ
מֹופ ַיע ִ
קֹוטטָ ,היָ ה ַה ַּמנְ ִהיג ִ
וְ ֵהם ֵה ֵחּלּו לְ ִה ְת ֵ
ּומ ְתנַ ֵּׂשאֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיֶ ה ָמקֹום
ּתֹובב ֵּבין נְ ִתינָ יוּ ,גֵ ֶאה ִ
ּכָ ל ַהּיֹום ָהיָ ה ַה ַּת ְרנְ גֹול ָה ֲענָ ִקי ִמ ְס ֵ
יהם.
לְ ָס ֵפק ִמי ַה ַּׁשּלִ יט ֲעלֵ ֶ
בֹוהה ֶׁש ָהיְ ָתה ּגְ בּול
יֹום ֶא ָחד ,אּולַ י ִמּתֹוְך ִׁש ֲעמּוםָ ,עלָ ה ַמנְ ִהיג ֶה ָח ֵצר ַעל ַהּגָ ֵדר ַהּגְ ָ
ּדֹומה ְּב ִדּיּוק לְ ֶׁשּלֹו.
ּומה רֹואֹות ֵעינָ יו? ְּב ֶמ ְר ָחק ָמה ִמ ֶּמּנּו ָהיְ ָתה עֹוד ָח ֵצרַ ,ה ָ
ַמ ְמלַ כְ ּתֹוָ .
ּתֹובב לֹו ֵּבין ַה ְמ ַק ְר ְק ִרים
ּוב ָח ֵצר ַה ִהיא ֵמאֹות ַּב ֲעלֵ י ּכָ נָ ף ְּב ִדּיּוק ּכְ מֹו ַּב ֲח ֵצרֹוּ .גַ ם ָׁשם ִמ ְס ֵ
ֶ
אֹותם ְמ ַמ ִּדים ּכְ מֹו ֶׁשּלֹו.
ּובגַ ֲאוָ ה ַּת ְרנְ גֹול ֲענָ ק ְּב ָ
ְּבנַ ַחת ְ
ָע ַמד לֹו ַהּגֶ ֶבר ַעל ַהּגָ ֵדר ,וְ ִה ְת ַּפּלֵ א לְ ַמ ְר ֵאה ֵעינָ יוָ .אכֵ ן ,יֵ ׁש עֹוד ְמ ִדינָ ה ּכְ מֹו ֶׁשּלֹו ,וְ עֹוד
קּוקּוריקּו ֶא ָחד ָחזָ קֲ .א ָבל ֶא ְפ ָׁשר ֶׁשּקֹולֹו ֹלא
ִ
'הֹוציא'
ִ
ַמנְ ִהיג ּכְ מֹותֹוֵ .מרֹב ִה ְת ַּפ ֲעלּות
ִהּגִ ַיע לַ ֲח ַצר ַה ָּׁשכֵ ן ,אֹו ֶׁש ַהּׁשֹולֵ ט ַּב ֲח ַצר ַה ָּׁשכֵ ן ֹלא ָר ָצה לְ ָהגִ יב ּולְ כַ ְּבדֹו ֲא ִפּלּו ְּב ַמ ָּבט -
ַמ ֲענֶ ה לִ ְק ָראתֹו ֹלא ָּבאּ ,וכְ ִאּלּו ּכְ בֹודֹו נִ ְפּגַ ע ,וְ כָ ְך ָחזַ ר ַה ַּמנְ ִהיג לְ ַמ ְמלַ כְ ּתֹו.
ּובֹוחן ֶאת ַה ִּמ ְת ַר ֵחׁש ֵא ֶצל ְׁשכֵ נֹוְּ .בתֹוְך
ֵ
ֵמ ָאז יֹום יֹום ָהיָ ה ַה ַּת ְרנְ גֹול ִמ ְתיַ ֵּצב ַעל ַהּגָ ֵדר
אֹותּה הּוא יִ ְהיֶ ה
ּכְ ֵדי ִה ְס ַּתּכְ לּות נֹולַ ד ָה ַר ְעיֹון לְ ִה ְׁש ַּתּלֵ ט ַעל ֶה ָח ֵצר ָה ַא ֶח ֶרתִ .אם יִ כְ ּבֹׁש ָ
ַה ַּׁשּלִ יט ַהּיָ ִחיד ּגַ ם ַּב ֲח ֵצרֹו ֶׁשּלֹו וְ גַ ם ֶּב ָח ֵצר ַה ְּׁשכֵ נָ ה!
ִמּנֶ גֶ ד ִה ְת ַמּלֵ א ַה ַּת ְרנְ גֹול ַהּגָ דֹול ֶׁשל ֶה ָח ֵצר ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ַּפ ַחדָ ,א ַסף ֶאת ּכָ ל ָה ַּת ְרנְ גֹולִ ים
קּוק ָר ָק ִאי ֶׁשּבֹו ִה ְס ִּביר ֶאת
ֶׁש ֶּב ָח ֵצר ַה ִהיא ,וְ ַאף ֶאת ַהּגְ ַב ְר ָּב ִרים ַה ְּצ ִע ִירים ,וְ יָ ָצא ִּבנְ אּום ְ
לּוסּיַ ת ַּב ֲעלֵ י ַהּכָ נָ ףִ ,אם יְ ַמ ֵּמׁש ַה ַּׁשּלִ יט ַה ָּׁשכֵ ן ֶאת ִאּיּומֹו וְ יִ ְתנַ ֵּפל
אֹור ֶבת לְ ֻאכְ ִ
ַה ַּסּכָ נָ ה ָה ֶ
ְּבכָ ל ּכֹחֹו ַה ַּת ְרנְ גֹולָ ִאי ַעל ֶה ָח ֵצרּ .כְ ֵדי לְ ָה ִסיר ֶאת ָה ִאּיּום יֵ ׁש לָ ֵצאת לְ ִמלְ ֶח ֶמת ֶמנַ ע
קּוקּוריקּו ֶא ָחד ְמלֵ ֵאי ִה ְתלַ ֲהבּות ִה ְסּכִ ימּו ּכָ ל ַה ַּת ְרנְ גֹולִ ים וְ ִדּלְ גּו ֶאל ֵמ ֵע ֶבר
ִ
ּכְ נֶ גְ ּדֹוְּ .ב
ּוב ָמעֹוף ֶא ָחד ִה ְתנַ ְּפלּו ְּב ֵטרּוף ַעל
נֹורא! וְ כָ ְך הּוא ֶה ְחלִ יט ֶׁש ֵאין ְּב ֵר ָרה ְ
לַ ּגָ ֵדר ,זֶ ה יִ ְהיֶ ה ָ
רֹוחים ַהּגְ דֹולִ ים.
ּלֹוח ִמים ּגַ ם ָּב ֶא ְפ ִ
ֶה ָח ֵצר ַה ְּׁשכֵ נָ הּ .וכְ ֵדי לְ ַחּזֵ ק ֶאת ַה ִּמ ְת ָק ָפה ִה ְס ַּתּיְ עּו ַה ֲ
וַ ֲא ִפּלּו ּגַ ם ּכַ ָּמה ַּפ ְרּגִ ּיֹות נִ ְתלַ ּוּו ּכְ ֵדי לַ ֲעזֹר.
ַה ְפ ָּת ַעת ַה ִּמ ְת ָק ָפה ָהיְ ָתה ְמלֵ ָאהַּ .ב ַּמּכָ ה ָה ִראׁשֹונָ ה ּכְ ָבר ָהיּו ַה ְר ֵּבה נִ ְפּגָ ִעים ,וְ נָ ְפלּו
ּתֹוק ִפים ֹלא ִר ֲחמּו ֲא ִפּלּו ַעל ַּת ְרנְ גֹולֹות ֶׁש ָּדגְ רּו
ּגַ ם ָק ְר ָּבנֹותֶּ .ב ָח ֵצר ָהיָ ה ּתֹהּו וָ בֹהּוַ .ה ְ
יהן.
יצ ֶ
ַעל ֵּב ֵ

הּומה ִה ְת ִחילּו ַה ֻּמ ְת ָק ִפים לְ ִה ְת ַא ְרּגֵ ן לַ ֲהגַ ּנָ ה וְ ֵה ִׁשיבּו ְּב ִמלְ ָח ָמהַ .ה ֶּׁש ַטח ּכֻ ּלֹו ָה ַפְך לְ זִ ַירת ְק ָרב .נֹוצֹות ִר ֲחפּו ָּב ֲאוִ ירְ ,ק ִריאֹות ִּתּגָ ר ִה ְת ַמּזְ גּו ִּב ְק ִריאֹות ּכְ ֵאב.
ְּבתֹוְך ַה ְמ ָ
צּועים ִּפ ְרּכְ סּוָ .היּו ָׁשם ַּב ֲעלֵ י ּכָ נָ ף ֶׁש ִא ְּבדּו ֶאת ְמאֹור ָה ֵעינַ יִ ם,
רֹוחיםָּ .דם נִ ְׁש ַּפְך ּכַ ַמיִ םַ .ה ְּפגָ ִרים ִה ְת ַרּבּוַ ,ה ְּפ ִ
ּגַ ם ַה ַּת ְרנְ גֹולֹות ִה ְצ ָט ְרפּו לַ ְּק ָרב ּכְ ֵדי לְ ָהגֵ ן ַעל ָה ֶא ְפ ִ
רּוח
יהן ַּב ֲע ַצ ִּביםֵ ,הם ִה ְת ַמּלְ אּו ְּב ַ
יצ ֶ
ּגּופם זָ ב ָּדםֲ .א ֵח ִרים ָצלְ עּו ,וְ ָהיּו ֶׁש ִּפ ְר ְּפרּו ֵּבין ַחּיִ ים לְ ָמוֶ תְּ .בלֵ ית ְּב ֵר ָרה ַאף ַהּדֹוגְ רֹות ָעזְ בּו ֶאת ֵּב ֵ
יהם נִ ְׁש ְּברּו ,אֹו ֶׁש ָ
אֹו ֶׁשּכַ נְ ֵפ ֶ
יצים ִה ְתּגַ לְ ּגְ לּו ַעל ַה ַּק ְר ַקע וְ נִ ְׁש ְּברּוּ .כֵ לִ ים ְמלֵ ֵאי אֹכֶ ל ִה ְת ַה ְּפכּו ,וְ כָ ל
צֹועקֹות ְּביֵ אּוׁש' :יְ לָ ֵדינּו ְּב ַסּכָ נָ ה!'ְּ .בתֹוְך ּכְ ֵדי ֶׁש ַה ֵּב ִ
ּוב ִק ְרקּור ַא ִּדיר ָחׁשּו לְ ֶעזְ ַרת ַהּגְ ָב ִריםֲ ,
ְק ָרב ְ
יהם ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י ַהּכָ נָ ף' :נִ ָּצחֹון! נִ ָּצחֹון! נִ ָּצחֹון!
ּופ ְתאֹם נִ ְׁש ַמע קֹול ַא ִּדיר ִמ ִּפ ֶ
ּלֹוח ִמיםַ .ה ַּמיִ ם נִ ְׁש ְּפכּוֶ .ה ֶרס ָש ַֹרר ַּבּכֹלִ .
ַה ָּמזֹון ִה ְת ַּפּזֵ ר ַעל ָה ֲא ָד ָמה ִמ ַּת ַחת לְ ַרגְ לֵ י ַה ֲ
ּבֹור ַחֵ .ה ָידד! ֵה ָידד! יְ ִחי ַה ְמ ַפ ֵּקד! יְ ִחי ַה ְמנַ ֵּצ ַח!'
ָהאֹויֵ ב ֵ
יהִּ .ב ְמיֻ ָחד ִק ְר ְקרּו ְמלֵ ֵאי ִה ְת ַּפ ֲעלּות ַהּגְ ַב ְר ָּתנִ ים ַה ְּצ ִע ִירים וְ ַה ַּפ ְרּגִ ּיֹותֶ .ה ָהמֹון ָס ַבב ֶאת ַה ְמנַ ֵּצ ַח ִּב ְק ִריאֹות ֵה ָידד ְּבתֹוְך ִּב ָּצה ֶׁשל ָּדם.
דֹות ָ
ַה ִה ְתלַ ֲהבּות ָעלְ ָתה ַעל ּגְ ֶ
ֲא ָבל ֵאין זֶ ה ָחׁשּובֶ ,ה ָחׁשּוב ֶׁש ָהיָ ה ְמנַ ֵּצ ַח – וְ לֹו ַה ְּת ִהּלָ ה.
• • •
אֹוהב ֶאת ַה ָּׁשלֹום.
ֹלקת וְ ֵ
שוֹנֵ א ֶאת ַה ַּמ ְח ֶ
ּוב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ֵאין ְמ ִחיר ֻמ ְצ ָּדק .וְ לָ כֵ ן הקב"ה ֹ
יׁשהּו ֶׁש ְּמנַ ֵּצ ַחַ .ה ֶה ְב ֵּדל הּוא ַרק ָמה ְמ ִחירֹו ֶׁשל ַהּנִ ָּצחֹוןְ .
ְּבכָ ל ְק ָרב יֵ ׁש ִמ ֶ

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

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

פרשת שמות תש"פ

שאלות בפרשה

חידת חדגא:
הסבירו  -שמו של
גדולם של ישראל נקבע
על ידי בת הצורר.

נקראו בתורה המילדות העבריות?
 .1כיצד
מילדות קיימו את הגזרה של פרעה?
 .2האם ה
בנו אחרי שבת פרעה מצאה אותו?
 .3מי היניקה את משה ר
למי" :למה זה עזבתן את האיש"?
 .4מי אמר
צון להיות המנהיג של בני ישראל?
 .5האם משה הסכים בר
שמשה נצטווה לעשות לפני ישראל?
 .6מה היו שלוש האותות
כים בתחילה לשלח את בני ישראל?
 .7האם פרעה הס
למשה ואהרון על הכבדת העבודה?
 .8מי התלונן

חידת פולקע:

איזה אחרון (בפרשה)
לא היה באמת אחרון?

פירמידות מילים
לא מתוק

לא אכל

ֶמ ֶרד
שט בשמיים
מצוי על הקרקע
מלך מצרים
שילם חוב
בקר

פרוות הכבשים

אחות אהרן
לשתייה

לא בלבד

מילת שאלה

שומר

איש __ היכה עברי
מקום השעבוד

גן ברבים
עצובים
רדו בעם

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
תוכנית
חדשה!

אויבים
יש טוב ויש רע
לא רחב

Meirkids.co.il

