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יח ְּבכָ ל ַּפ ַעם
מּומי ַּב ַעל ַה ַּסנְ ֵטר ַה ְמ ֻח ָּדדֶׁ ,ש ַּמ ְצלִ ַ
ׁשּועל ָחכָ ם וְ ַע ְר ִ
ָ
ּׁשּועל הּוא אֹותֹו
ַה ָ
יֹותר ִמ ָּת ִמיד.
יח ֵ
לְ ַה ֵּתל ַּבּזְ ֵאב ֵמ ָח ָדׁש ּולְ לַ ֵּמד אֹותֹו לֶ ַקחֶ ,אּלָ א ֶׁש ַה ַּפ ַעם הּוא ִה ְצלִ ַ
ַהּזְ ֵאב ָה ָר ֵעבַ ,הּכָ אּוב וְ ַה ְמ ֻת ְסּכָ ל ִה ְׁש ִמ ַיע נֶ ָה ָמה ַע ְצ ָּבנִ ית מּול ָּפנָ יו ַה ְמ ֻפ ָחדֹות ֶׁשל
ּומ ִּב ְטנֹו ָעלָ ה ִק ְרקּור ַעז'ֲ :אנִ י ָר ֵעב ,וַ ֲאנִ י ֻמכְ ָרח לֶ ֱאכֹלַּ ,ת ֲעזֹר לִ י! ִאם ֹלא
ּׁשּועלִ ,
ַה ָ
אֹותָך!'
ֶא ְמ ָצא ַמ ֶּׁשהּו לֶ ֱאכֹלֲ ,אנִ י אֹכַ ל ְ
ּׁשּועל ֶׁשֹּלא ָר ַׁשם ֶאת ַע ְצמֹו ַּב ַּמ ְד ִריְך ָה ַא ְר ִצי ּכִ גְ ַמ'ח לַ ֲארּוחֹות ִחּנָ םֹ ,לא ִה ְתּכַ ּוֵ ן
ַה ָ
לְ ַה ְׂש ִּב ַיע ֶאת ַר ֲעבֹונֹו ֶׁשל ַהּזְ ֵאב .הּוא ַּדוְ ָקא ָמ ָצא ֶאת ַהּלַ יְ לָ ה ַה ָּק ִריר ֶׁש ָּבא לְ ַא ַחר יֹום
יֹומין ִעם ִמ ְׁש ַּפ ַחת
ּומ ַׁש ֲע ֵמםּ ,כִ זְ ַמן ַמ ְת ִאים לְ ִחּסּול ֶח ְׁשּבֹונֹות ַע ִּת ֵיקי ִ
ַח ְמ ִסין ָארְֹך ְ
עֹומד
אֹותםִּ ,ב ְפ ָרט ּכַ ֲא ֶׁשר ַהּזְ ֵאב ֶׁש ֵ
ַהּזְ ֵא ִביםֶ .ח ְׁשּבֹונֹות ֶׁש ִהּגִ ַיע ַהּזְ ַמן ִמּזְ ַמן לְ ַח ֵּסל ָ
בֹותיו .הּוא ָח ַׂשף טּור ִׁשּנַ יִ ם
שוֹנְ ֵאי ֲא ָ
לְ ָפנָ יו הּוא ְּבנָ ם ַהּיָ ִׁשיר ֶׁשל ַהּזְ ֵא ִבים ַה ַּק ְדמֹונִ ים ֹ
רּוחה ְמ ֻב ֶּׁשלֶ ת ָק ֶׁשה לִ י לְ ַס ֵּפק לְ ָך
ידּותי ,וְ ָא ַמר לַ ּזְ ֵאב ָה ָר ֵעב'ֲ :א ָ
ְצ ֻהּבֹות ְּב ִחּיּוְך יְ ִד ִ
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַעל
ְּב ָפ ָר ַׁשת ּבֹא ַה ָ
ַּב ַּמ ָּצב ַהּנֹוכְ ִחיֲ ,א ָבל ִאם ָּתבֹוא ַא ֲח ַרי נְ ַס ֵּדר לְ ָך ַמ ֶּׁשהּו'.
ּׁשּועל ִּב ְפ ִסיעֹות ּגַ ּסֹות ,וְ ַהּזְ ֵאב ְמ ַד ֶּדה ַא ֲח ָריו ְּבק ִֹׁשיַ .ה ַּמּכֹות ֶׁשּכְ ָבר
ִה ְת ַק ֵּדם ַה ָ
אֹורע ֶׁשאּולַ י הּוא ֶה ָחׁשּוב ְּבתֹולְ דֹות
ַה ְּמ ָ
ּומ ֻדכְ ָּדְךַ ,רגְ לָ יו נָ ְשֹאּו
ּקֹוד ֶמת ֻה ְׁש ְּפעּו ָעלָ יו ָקׁשֹות ,הּוא ָהיָ ה ּכָ אּוב ְ
ִק ֵּבל ַּב ַּפ ַעם ַה ֶ
יאת ִמ ְצ ַריִ םַ .א ֲח ֵרי ֵע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות
ַע ֵּמנּו :יְ ִצ ַ
אֹותֹו ְּבק ִֹׁשי.
אֹותי ַה ַּפ ַעם?' ָק ָרא ַהּזְ ֵאב ְּבקֹול לֵ ֶאהַ ,א ֲח ֵרי ֶׁשּכְ ָבר ָצ ַעד ּכִ ְב ַרת ֶּד ֶרְך
ּגֹורר ִ
'לְ ָאן ַא ָּתה ֵ
ַּפ ְרעֹה ֵה ִבין ֶׁש ֵאין לֹו ְּב ֵר ָרה וְ הּוא ְמ ַׁשּלֵ ַח
ֲא ֻרּכָ ה ִמ ַּדי לְ ַט ְעמֹו.
ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ַא ְרצֹו.
ימה וְ ִת ְר ֶאה ֶאת ַה ְּב ֵארָׁ ,שם ְּבתֹוְך ַה ַּמיִ ם
 ִ'הּנֵ ה ּכְ ָבר ָאנּו ַמּגִ ִיעיםִּ ,ת ְס ַּתּכֵ ל ָק ִד ָאֹותּה.
יסיתֶׁ ,ש ֻהּנְ ָחה ָׁשם ּכְ ֵדי לְ ָק ֵרר ָ
ַה ְּק ִר ִירים ֻמּנָ ח ָח ִריץ ּגְ ִבינָ ה לְ ַצד ֻא ְמ ַצת ָּב ָשֹר ֲע ִס ִ
אֹותנּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ָּבּה ָהיִ ינּו
הֹוציא ָ
ה' ִ
ּבֹוא ִּת ְת ָק ֵרב וְ ִת ְר ֶאה'.
ּׁשּועל ֶאל ַה ְּב ֵארֵ ,מכִ ין ֶאת ַה ַּמלְ ּכ ֶֹדת לַ ּזְ ֵאב.
ּובעֹוד ַהּזְ ֵאב ְמ ַד ֶּדה ֵמ ָאחֹור ִמ ֵהר ַה ָ
ְ
אֹותנּו לִ ְהיֹות
ֲע ָב ִדים ֵמאֹות ָׁשנִ ים ,וְ לָ ַקח ָ
ַעל ַה ְּב ֵאר ֻמּנָ ח ָהיָ ה ּבּול ֵעץ ְּב ִדּיּוק ְּב ֶא ְמ ַצע ָק ְטרֹו ֶׁשל ַהּבֹורַ .על ּבּול ָה ֵעץ ֻהּנַ ח ֶח ֶבל
ּתֹורתֹו.
לֹו לְ ָעם ּולְ ַק ֵּבל ֶאת ָ
צֹותיו נִ ְק ְׁשרּו ְׁשנֵ י ְּדלָ יִ ים
שמֹאל .לִ ְׁשנֵ י ְק ָ
יבי ָחזָ ק .רֹאׁשֹו ָה ֶא ָחד לְ יָ ִמין ,וְ רֹאׁשֹו ַה ֵּׁשנִ י לִ ְ ֹ
ִס ִ
יבה.
ּגְ דֹולִ ים לְ ֵׁשם ְׁש ִא ָ
אֹורע ָחׁשּוב ְמאֹד
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ִהיא ְמ ָ
יְ ִצ ַ
אֹותּה ְּבתֹוְך ַה ְּדלִ י ָה ֶא ָחדֶׁ ,ש ִּמ ֵהר לִ ְצֹלל לְ תֹוְך
יח ָ
ּׁשּועל ַמ ֵהר ֶא ֶבן ּגְ דֹולָ ה ,וְ ִהּנִ ַ
לָ ַקח ַה ָ
מֹורה
ּתֹורה ָ
ְּבתֹולְ דֹות ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ לָ כֵ ן ַה ָ
נֹוס ֶפת,
יח ֶא ֶבן ֶ
ּוב ְּדלִ י ַה ֵּׁשנִ י ִהּנִ ַ
ַה ְּב ֵארּ ,כְ ֶׁשהּוא נִ כְ נָ ע ַּת ַחת ּכ ֶֹבד ִמ ְׁש ָקלָ ּה ֶׁשל ָה ֶא ֶבןַ .
(חּׁשּוב ְמ ֻד ְק ָּדק ֶׁש ָע ָשֹה
ֶׁשּיַ ַחד ִעם ּכ ֶֹבד ִמ ְׁש ָקלֹו ַּתכְ ִּביד ַעל ִמ ְׁש ַקל ַה ְּדלִ י ָה ִראׁשֹוןִ .
אֹותּה לִ ְבנֵ י
ָ
יה ּולְ לַ ֵּמד
לָ נּו לְ ַס ֵּפר ָעלֶ ָ
ימתֹו ִּתּכָ ֵׁשל ,יּוכַ ל ָּת ִמיד לְ ַה ְׁשלִ יְך ֶאת ָה ֶא ֶבן ֶׁש ַּב ְּדלִ י ֶׁשּלֹו
ּומזִ ָ
ּׁשּועל ֶה ֱעלָ ה ּכִ י ָהיָ ה ְ
ַה ָ
ּולְ ַה ְע ִּפיל לְ ַמ ְעלָ הְּ ,ב ֶעזְ ַרת ָה ֶא ֶבן ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ִּמ ְׁש ָקלָ ּה ּגָ דֹול ִמ ִּמ ְׁש ַקל ּגּופֹו)ּ .כְ ֶׁש ָר ָאה
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה וְ לַ יְ לָ ִדים ,וְ ָעלֵ ינּו ָּת ִמיד לִ זְ ּכֹר
ֶׁש ַהּזְ ֵאב ַמ ָּמׁש ָקרֹובִ ,מ ֵהר לַ ֲעלֹות ַעל ַה ְּדלִ י ,וְ ָצלַ ל ִאּתֹו לְ תֹוְך ַה ְּב ֵארְּ ,בעֹוד ַה ְּדלִ י
ּמֹותינּו.
בֹותינּו וְ ִא ֵ
אֹותּה ּולְ ַה ְמ ִׁשיְך ְּב ֶד ֶרְך ֲא ֵ
ָ
ָה ִראׁשֹון ַמ ְע ִּפיל לְ ַמ ְעלָ ה ַמ ְמ ִּתין לַ ּזְ ֵאב.
תֹוהה לְ ַע ְצמֹו ַה ִאם ֹלא ְמ ֻד ָּבר
ּׁשּועל ְּבתֹוְך ַהּבֹור ,וְ ֶ
ַהּזְ ֵאב ִהּגִ ַיע ִמ ְתנַ ֵּׁשףְ ,מ ַח ֵּפשֹ ֶאת ַה ָ
נֹוס ֶפת .וְ אּולַ י הּוא ָר ֵעב ִמ ַּדי ִמּכְ ֵדי לְ ַה ְפ ִעיל ִׁשּקּול ַּד ַעת .הּוא ִה ְרּכִ ין ֶאת
ימה ֶ
ִּב ְמזִ ָ
ּׁשּועל'ֵ :איפֹה ַא ָּתה ,וְ ֵאיפֹה ָהאֹכֶ ל ֶׁש ִה ְב ַט ְח ָּת
צֹועק ֶאל ַה ָ
ימה ֶאל ּתֹוְך ַה ְּב ֵאר ֵ
רֹאׁשֹו ְּפנִ ָ
לִ י? ֲאבֹוי לְ ָך ִאם ַה ַּפ ַעם ֶא ָׁש ֵאר ָר ֵעב'.
ּׁשּועל וְ ִה ְצ ִּב ַיע ֶאל ִה ְׁש ַּת ְּקפּות ַהּיָ ֵר ַח ַה ָּמלֵ א ְּבתֹוְך ַה ְּב ֵאר,
יטב!' ָק ָרא ַה ָ
ִ'ּת ְס ַּתּכֵ ל ֵה ֵ
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
ּׁשּועל.
ֹלאּהֲ ,עגֻ ּלָ ה ְצ ֻה ָּבה וְ יָ ָפה'ִ .הּנֵ ה ַהּגְ ִבינָ ה!' ָק ָרא ַה ָ
ַהּלְ ָבנָ ה ֵה ִא ָירה ִּב ְמ ָ
התקשרו02-6461323 :
 'וְ ַה ָּב ָשֹר?! ֵאיפֹה ַה ָּב ָשֹר?! ִה ְב ַט ְח ָּת ּגַ ם אֹותֹו!' ָק ָרא ַהּזְ ֵאב.או באתר ערוץ מאיר לילדים
הֹוציא ֶאת ָה ֶא ֶבן ִמ ַּת ְח ָּתיו ֶׁש ֵּמ ָרחֹוק
ּׁשּועל ְּב ִב ָּטחֹון ,וְ ִ
 ִ'ה ְב ַט ְח ִּתי וַ ֲא ַקּיֵ ם!' ִהכְ ִריז ַה ָּומ ְש ִֹּב ַיע' .וְ ִהּנֵ ה ַה ָּב ָשֹר!' ָק ָרא וְ ִׁשכְ נַ ע ֶאת ַהּזְ ֵאב ָה ָר ֵעב
נִ ְר ֲא ָתה ּכְ גּוׁש ָּב ָשֹר ָט ִעים ַ
רּוחה ַמ ְש ִֹּב ָיעה.
לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל ּתֹוְך ַה ְּדלִ י ַה ֵּׁשנִ י ,לָ ֶר ֶדת וְ לֵ ָהנֹות ֵמ ֲא ָ
ּׁשּועל
יח לֹו לְ ִה ַּד ְר ֵּדר ַמ ָּטה ֶאל ָהאֹכֶ לּ ,ובֹו זְ ַמּנִ ית לְ ַהזְ נִ יק לְ ַמ ְעלָ ה ֶאת ַה ָ
ּסּוסים ַּב ַּצד ,וְ ָק ַפץ לְ תֹוְך ַה ְּדלִ יַ ,מּנִ ַ
יח ֶאת ַה ִה ִ
ַהּזְ ֵאב ֶׁש ָר ָאה ֶאת ַה ָּב ָשֹר וְ ֶאת ַהּגְ ִבינָ הִ ,הּנִ ַ
ּבֹוהה ּבֹו ִּבנְ ֻק ַּדת ַה ִּמ ְפּגָ ׁש'ַ :צ ִּדיק ִמ ָּצ ָרה נֶ ֱחלַ ץ וַ ּיָ בֹא ָר ָׁשע ַּת ְח ָּתיו!'
ֶׁש ִה ְס ִּפיק לִ ְצעֹק לְ כִ ּוּונֹוְּ ,בעֹוד ַהּזְ ֵאב ֶ
מֹותיו ָצפֹות ַהּיֹום ֵמ ַעל ַה ְּב ֵאר...
עֹודּנּו ָר ֵעב ,וְ אּולַ י ֲא ִפּלּו ַע ְצ ָ
לְ ֵעת ַע ָּתה ַהּזְ ֵאב ֶ
• • •
סֹודית ,לְ ָמה ִה ְתּכַ ּוֵ ן ְּבכָ ל ִמּלָ ה ִמ ְּד ָב ָריוִ .מ ְׁשלֵ י ֲחכָ ִמים,
יׁשה יְ ִ
(סנְ ֶה ְד ִרין ל'ח ,ל'ט) ְראּויִ ים לְ לִ ּמּוד ַמ ֲע ִמיק וְ לִ ְד ִר ָ
קּוחים ִמּתֹוְך ַה ַּתלְ מּוד ַ
ְמ ָׁשלָ יו ֶׁשל ַר ִּבי ֵמ ִאיר ַהּלְ ִ
תֹובנָ ה ַא ַחת:
סֹופיתְּ .ב ִמ ְסּגֶ ֶרת ְמ ֻצ ְמ ֶצ ֶמת זֹו נִ ְס ַּת ֵּפק ְּב ָ
יהםַ .ה ְמ ַעּיֵ ן יִ ְמ ָצא ָּב ֶהם ָחכְ ָמה ֵאין ִ
יֵ ׁש לְ ַד ְק ֵּדק ְּבכָ ל ִמּלָ ה ִמ ִּד ְב ֵר ֶ
ּדֹורׁש
אֹותָך לַ ֲע ֵב ָרה ,לְ עֹולָ ם ֵאינֹו ֵ
(מ ְׁשלֵ י א')ּ'ְ :בנִ י ִאם יְ ַפּתּוָך ַח ָּט ִאים ַאל ּת ֵֹבא' ַּ -דע ּוזְ כֹרַ ,ה ְמ ַפ ֶּתה ְ
יח ֶאת ְּבנֹו ִ
ְׁשֹלמֹה ַה ֶּמלֶ ְך ַמכְ נִ יס ְּד ָב ִרים ְּב ִפי ָה ָאב ַהּמֹוכִ ַ
טֹוב ְתָך ִּתזְ ּכֹרּ' :כִ י ִחּנָ ם ְמז ָֹרה ָה ָר ֶׁשת ְּב ֵעינֵ י ּכָ ל ַּב ַעל ּכָ נָ ף' ָ -העֹופֹות ְמ ֻׁשכְ נָ ִעים ּכִ י ַה ַּמלְ ּכֹודֹות ְמלֵ ֵאי
ּדֹורׁש ְּב ָ
טֹוב ְתָך ָה ֲא ִמ ִּתיתּ .גַ ם ִאם נִ ְר ֶאה לְ ָך ּכִ י הּוא ֵ
ְּב ָ
טֹוב ָתם לְ ַמּלֵ א ֶאת ַר ֲעבֹונָ ם ,וְ ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁש'ֵ :הם לְ ָד ָמם יֶ ֱארֹבּו יִ ְצ ְּפנּו לְ נַ ְפׁש ָֹתם' ַ -ה ַּצּיָ ִדים ַמ ְמ ִּתינִ ים לִ ְב ַׂשר ָהעֹוף לָ ַק ַחת ֶאת נַ ְפׁשֹו ,וְ ֵאינָ ם
נֹועדּו לְ ָ
ַהּזֵ ְרעֹונִ ים ֲ
טֹובתֹו.
ְמ ַב ְּק ִׁשים ֶאת ָ

פרשה מאירה

יאת ִמ ְצ ַריִ ם
יְ ִצ ַ

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!

זוכה מאירי לפרשת שמות:
משפחת ליפש מחיפה!

תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

פרשת בוא תש"פ

שאלות בפרשה

.1

מהן המכות המופיעות בפרשת בוא?

 .2מה אמרו עבדי

פרעה לפרעה לפני מכת הארבה?

מבוך יציאת מצרים
מצאו את הדרך ממצרים אל ארץ ישראל!

ילו בהמות ניתן להביא קרבן פסח?

 .3מא

 .4באיזה

מצרים

תאריך מקריבים את קרבן הפסח?
מהלך היממה) אירעה מכת בכורות?

 .5מתי (ב

צטרף לבני ישראל ביציאת מצרים?

 .6מי ה
.7

האם ֵגרים חייבים בקרבן הפסח?
חידת חדגא:
הסבירו :שתיים מתוך
הארבע מופיעות בסוף
פרשתנו.

חידת פולקע:

איזה ִאּיּום של פרעה
על משה לא התקיים?

ארץ ישראל

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
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