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ֶע ְד ֵרי ַהּצֹאן ֶׁשל ַּב ַעל ֲא ֻחּזָ ה ָע ִׁשיר ָס ְבלּו ְמאֹד ִמ ְּפגִ ָיע ָתם ָה ָר ָעה ֶׁשל ַהּזְ ֵא ִבים ְּבנֵ י ַהּיַ ַער
ׂשֹותיו ַה ַּב ְּׂש ָרנִ ּיֹות
ַה ָּסמּוְךַ .הּלָ לּו ָעשֹּו לָ ֶהם ִמנְ ָהג ֶׁשל ֶק ַבע ,וְ ָס ֲעדּו ֶאת לִ ָּבם ִמ ֵּדי לַ יְ לָ ה ְּבכִ ְב ָ
ֶׁשל ָה ִאיׁש.

פרשה מאירה
פֹואר
ִמ ְׁשּכָ ן ְמ ָ
אֹומר לְ מ ֶֹׁשה ֵאיְך לִ ְבנֹות
רּומה" ,ה' ֵ
"ּת ָ
בּועְ ,
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ּומ ֵאּלּו ֳח ָמ ִרים לַ ֲעׂשֹות אֹותֹוַ .ה ִּמ ְׁשּכָ ן
ֶאת ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֵ
ּומאֹד
ֶׁש ָעׂשּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ִּמ ְד ָּבר ָהיָ ה ְמאֹד ְמפ ָֹאר ְ
יָ ֶפה ,וְ נַ ֲע ָׂשה ֵמ ֳח ָמ ִרים יְ ָק ִריםּ ,כְ מֹו לְ ָמ ָׁשל :זָ ָהבּ ,כֶ ֶסף
וַ ֲא ָבנִ ים יְ ָקרֹות.
ּובית ַה ִּמ ְק ָּדׁש יִ ְהיּו ְמפ ֲֹא ִרים?
ּדּוע ָחׁשּוב ֶׁש ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ֵ
ַמ ַ
יתם ַּפ ַעם ָּב ֵּתי ּכְ נֶ ֶסת יָ ִפים? אּולַ י
יְ לָ ִדיםַ ,ה ִאם ְר ִא ֶ
פֹואר וְ יָ ֵפה ִּב ְמיֻ ָחד?
ֵּבית ַהּכְ נֵ ֶסת ֶׁשּלָ כֶ ם הּוא ְמ ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ּבֹונִ ים ָּביִ ת לַ ה' ,לִ ְת ִפּלָ ה אֹו לְ ַה ְק ָר ַבת
רֹוצים ֶׁשהּוא יִ ְהיֶ ה יָ ֶפה וְ נָ ֶאהּ ,כִ י
ָק ְר ָּבנֹות – ֲאנַ ְחנּו ִ
ּומ ְר ִאים לֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
נֹותנִ ים ּכָ בֹוד לַ ה'ַ ,
ּכָ כָ ה ֲאנַ ְחנּו ְ
רֹוצים לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ִּמ ְצוֹות .לָ כֵ ן ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ָהיָ ה ּכָ ל
ִ
פֹואר.
ּכָ ְך ְמ ָ
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ּכָ ל ּכָ ְך ָרצּו לָ ֵתת ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב וְ כָ ל
לֹומר לָ ֶהם
ַמה ֶּׁש ָּצ ִריְך לַ ִּמ ְׁשּכָ ןַ ,עד ֶׁש ָהיָ ה ָצ ִריְך ַ
יֹותר!' ּכָ ְך ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו נִ לְ ַמד לְ ַקּיֵ ם
ַ'מ ְס ִּפיקֹ ,לא ָצ ִריְך ֵ
ּוב ִׂש ְמ ָחה.
טֹוביםְּ ,ב ַא ֲה ָבה ְ
ּומ ֲע ִׂשים ִ
ִמ ְצוֹות ַ
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ַּב ַעל ָה ֲא ֻחּזָ ה ֹלא יָ כֹל לְ ַה ְׁשלִ ים ִעם ֲחגִ יגֹות ַהּזְ ֵא ִבים ,וְ הּוא ֶה ְחלִ יט לָ ִשֹים לָ ֶהם סֹוף.
ימ ָתנִ יָּ ,בנָ ה ַּב ֲעבּורֹו ְמלּונָ ה ְסמּוכָ ה לְ ִדיר ַהּכְ ָב ִׂשים ,וְ ַה ֲחגִ יגָ ה
הּוא ָקנָ ה ּכֶ לֶ ב זְ ֵאב ּגָ דֹול וְ ֵא ְ
ָה ֲא ִמ ִּתית ַרק ִה ְת ִחילָ ה.
ַּבּלֵ ילֹות ָהיּו ַהּזְ ֵא ִבים ַמּגִ ִיעים ּכְ ֶה ְרּגֵ לָ םֵ ,הם ֲא ִפּלּו ֹלא ָט ְרחּו לִ ְבּדֹק ֶאת ַהּזִ ָירהֵ .הם ִט ְּפסּו
עֹוררּו ֶאת ַּב ַעל
יחֹותיו ֶה ֱח ִרידּו ֶאת ַהּזְ ֵא ִבים ,וְ ְ
וְ ָק ְפצּו לַ ִּדיר ,וְ ָאז ֵה ֵחל ַהּכֶ לֶ ב לִ נְ ּב ַֹח ...נְ ִב ָ
יֹורה לְ כִ ּוּונָ ם
ּומ ַּב ַעד לְ ַחּלֹון ֲח ַדר ַה ֵּׁשנָ ה ֶׁשּלֹו ֵה ֵחל ֶ
רֹובה ַה ַּציִ ד ֶׁשּלֹוִ ,
ַה ַּביִ ת ֶׁש ִּמ ֵהר לֶ ֱאחֹז ְּב ֵ
טֹוב ַח ָּב ֶהם לְ ֹלא ַר ֲח ִמים.
ֶׁשל ַהּזְ ֵא ִבים וְ ֵ
צּוקהָ .ה ֲארּוחֹות ֶׁש ָהיּו זְ ִמינֹות ֶּב ָע ָבר ַּב ִּדיר ַהּגָ דֹול
נֹוחים ָהיּו ִּב ְמ ָ
ַהּזְ ֵא ִבים ֶׁש ִה ְת ַרּגְ לּו לְ ַחּיִ ים ִ
עֹורר
עּותי ,וְ ֵ
ָה ְפכּו לִ ְמקֹום ַסּכָ נָ הּ .כֶ לֶ ב ַהּזְ ֵאב ֶה ָח ָדׁש ִׁשּנָ ה ֶאת ַמ ֲע ַרְך ַהּכֹחֹות ְּבא ֶֹפן ַמ ְׁש ָמ ִ
ּיּומּה ֶׁשל ַׁש ְר ֶׁש ֶרת ַה ָּמזֹון ָּב ֵאזֹור.
ְּת ִהּיָ ה ַעל ֶה ְמ ֵׁשְך ִק ָ
רֹובה ַה ַּציִ ד ֵה ִעיבּו
מֹוע ֶצת זִ ְקנֵ י זְ ֵא ֵבי ַהּיַ ַער ִה ְתּכַ ּנְ ָסה לָ דּון ַּב ַּמ ְׁש ֵּבר ֶה ָח ָדׁשַ ,אְך ּכֶ לֶ ב ַהּזְ ֵאב וְ ֵ
ֶ
הּוצעַ ,הּזְ ֵא ִבים ַמ ָּמׁש ָּפ ֲחדּוַּ .בּסֹוף ִה ְת ַק ְּבלָ ה ַה ָּצ ָעתֹו ֶׁשל זְ ֵאב ָצ ִעיר
ַעל ּכָ ל ִּפ ְתרֹון ַא ִּמיץ ֶׁש ַ
יהם ֶׁשל ַהּזְ ֵא ִבים ָה ֲא ִמ ִּתּיִ יםֲ .א ַד ֵּבר ַעל לִ ּבֹו,
ׁשּורֹות ֶ
ֵ
ֶׁש ִה ְתנַ ֵּדב לְ נַ ּסֹות ּולְ גַ ּיֵ ס ֶאת ּכֶ לֶ ב ַהּזְ ֵאב לְ
ּכָ ְך ִה ְצ ִהירֶ ,א ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו ּכְ ֵדי לְ ַה ֲחזִ יר לְ ַע ְצ ֵמנּו ֶאת ַמה ֶּׁשּנִ לְ ָקח.
ּובזְ ִהירּות ִה ְת ָק ֵרב ֶאל
ַהּזְ ֵאב ַה ָּצ ִעיר ִק ֵּבל ֶאת ִּב ְרכָ ָתם ֶׁשל זִ ְקנֵ י ַהּיַ ַער וְ יָ ָצא לַ ֶּד ֶרְך .לְ ַאט ִ
זּוזֹותיו ֶׁשל ַהּכֶ לֶ ב.
גּודל ,וְ ֵע ָרנִ י לִ ְת ָ
ּפֹוס ַע ָע ֵקב ְּב ַצד ֲא ָ
ַה ִּדירֵ ,
נֹוב ַח ְּב ֶמ ֶרץ.
ּכְ ֶׁש ִה ְב ִחין ּבֹו ַהּכֶ לֶ ב זִ ּנֵ ק ִמ ְּמקֹומֹו ְּב ֵח ָמה ְׁשפּוכָ ה ,וְ ֵה ֵחל ֵ
ּנֹוב ַח ִּב ְמ ַת ְק ָּתקּות.
ֵ'הי ָא ִחיֲ ,עצֹרַ ,אל ִּת ְת ַרּגֵ זֲ ,אנִ י ָצ ִריְך לְ ַד ֵּבר ִא ְּתָך'ָּ ,פנָ ה ַהּזְ ֵאב לַ ּכֶ לֶ ב ַה ֵ
'ּכָ מֹונִ י ּכָ מֹוָךַ ,א ִחים ֲאנַ ְחנּו ְּבנֵ י ּגֶ זַ ע ֶא ָחדַ ,אל נָ א ִּתנְ ַּבח לְ ֶע ְב ִרי וְ ַה ְק ֵׁשב .נָ כֹוןַ ,א ָּתה ְק ָצת
ּדֹואג לְ ָך ּכִ ְביָ כֹול ,וְ ַא ָּתה נֶ ֱא ָמן לֹוֲ .א ָבל ִשֹים
ׁשֹונֶ ה ִמ ֶּמּנִ יַ ,א ָּתה ּכָ אן ְּבנַ ֲחלָ תֹו ֶׁשל ַּב ַעל ַּביִ ת ֶׁש ֵ
ארָךַ ,א ָּתה ֹלא יָ כֹול לָ זּוז לְ ׁשּום ָמקֹום ְּבלִ י ְרׁשּות ִמ ֶּמּנּוְּ ,בעֹוד
לֵ ב לַ ּקֹולָ ר ֶׁשהּוא ָק ַׁשר לְ ַצּוָ ְ
ׁשֹוטט
ּתֹובב ְּבכָ ל ֲא ֶׁשר נִ ְר ֶצה ,לְ ַטּיֵ ל ַּבּיַ ַער ּולְ ֵ
חֹורין לְ ִה ְס ֵ
ֶׁש ֲאנִ י וַ ֲח ֵב ַרי ָח ְפ ִׁשּיִ ים לְ נַ ְפ ֵׁשנּוְּ ,בנֵ י ִ
ַּב ָּׂשדֹותְ .ר ֵאה ּכַ ָּמה ֲאנַ ְחנּו נֶ ֱהנִ ים ִמּזְ לִ ילַ ת ְּב ַׂשר ּכְ ָב ִׂשים ָט ִרי ,וְ ִאּלּו ַא ָּתה ִמ ְס ַּת ֵּפק ִּב ְׁש ֵא ִרּיֹות
זֹורק לְ ָך ִמ ְּס ֻעּדֹות ָהעֹוף ָה ֲעלּובֹות ֶׁשּלֹוַ .ה ִאם לְ ֵאּלּו ִּת ְק ָרא ַחּיִ ים?
ּוב ֲע ָצמֹות ֶׁש ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ֵ
ַ
ַחּיֵ י ּכֶ לֶ ב אּולַ יֹ .לא ַחּיֵ י זְ ֵאב'.
ימה ,וְ ַהּכֶ לֶ ב ִהנְ ֵהן
ַהּכֶ לֶ ב ָׁש ַתקּ ,כִ ְׁשּכֵ ׁש ִּבזְ נָ בֹו ,וְ ִע ֵּבד ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּׁש ַמעֵ .הם ִחלְ ֲחלּו ְּפנִ ָ
צֹודק זְ ֵאבֲ ,אנִ י ּכָ אן וְ ַא ָּתה ָׁשם ,וְ ַא ִחים ֲאנַ ְחנּוַּ .די לָ ַא ְפלָ יָ הַּ ,די
ְּב ֶמ ֶרץ'ַ .א ָּתה ֶּב ֱא ֶמת ֵ
ּפּוח!' וְ ָאז ִה ְׁש ַּת ֵּתק ְּב ֶע ֶצב'ֲ .א ָבל ֵאיְך? ֵאיְך אּוכַ ל לְ ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ִמּפֹה? ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ֶׁשּלִ י
לַ ִּק ַ
אֹותיֵ ,אין לִ י ֶּד ֶרְך לָ ֵצאת ִמּכָ אן'...
ָק ַׁשר ִ
ַהּזְ ֵאב ֶׁש ֵה ִבין ֶאת ּג ֶֹדל ַה ָּׁש ָעה ִמ ֵהר לַ ֲעזֹר ָּב ִענְ יָ ןְּ ,ב ִׁשּנָ יו ַה ֲחזָ קֹות ּכִ ְר ֵסם ֶאת קֹולַ ר ָהעֹור
וְ ִׁש ְח ֵרר ֶאת ַהּכֶ לֶ בַ .על ֶרגֶ ל ַא ַחת לִ ֵּמד ֶאת ַהּכֶ לֶ ב ֶאת ֶע ְקרֹונֹות ַה ַּציִ דֶ ,את ַה ֶּד ֶרְך לַ ֲהרֹג,
יצת
יֹותר ִמ ַּדי ,הּוא ִה ְדּגִ ים לֹו ַעל ּכִ ְב ָׂשה ַחּיָ ה ֶאת ְמקֹום ַה ֻּת ְר ָּפהָׁ ,שם ִּבנְ ִע ַ
ְּבלִ י לְ ִה ְת ַא ֵּמץ ֵ
בֹודה.
ימה לָ ֲע ָ
ִׁשּנַ יִ ם ַא ַחת ִמ ְת ַּפּגֶ ֶרת ַה ַחּיָ ה ,וְ ָק ִד ָ
תֹוצאֹות
ֵהם ָט ְרפּו יַ ַחד ְׁשנֵ י ּכְ ָב ִׂשים ְּור ֵחלָ ה ,וְ יַ ַחד ָצ ֲעדּו ַאל ַהּיַ ַער ָׁשם ִה ְמ ִּתינָ ה ַהּלַ ֲה ָקה לְ ְ
ַה ִּמ ְב ָצע.

יח!' ָׁש ֲאגּו ַהּזְ ֵא ִבים וְ ִה ְת ַק ֲהלּו ְס ִביב ַה ָּב ָשֹר ַה ָּט ִרי.
ַ'ה ִּמ ְב ָצע ִה ְצלִ ַ
ּומ ָאחֹור ִה ְמ ִּתינּו ּכָ ל ַה ְּׁש ָאר,
ּתֹורםֵ .
יהם ִה ְמ ִּתינּו ַהּנְ ֵקבֹות ַהּבֹוגְ רֹותִ ,חּכּו ֶׁשּיַ ּגִ ַיע ָ
יהם ,וְ ָאכְ לּו ְּב ֶפה ָמלֵ אַ .א ֲח ֵר ֶ
ִראׁשֹונָ ה נִ ּגְ ׁשּו ַהּזְ ֵא ִבים ַהּבֹוגְ ִרים וְ ַה ֲחזָ ִקים ,נָ ֲעצּו ֶאת ִׁשּנֵ ֶ
ּומכַ ְׁשּכְ ִׁשים ִּבזְ נָ ָבם.
יהם ְ
ַה ְּצ ִע ִירים וְ ַה ַחּלָ ִׁשים ְמ ַפלְ ְּבלִ ים ְּב ֵעינֵ ֶ
ימ ָתנִ ית ַהּזֹאת.
בּורה ָה ֵא ְ
ּופלְ ֵּבל ְּב ֵעינָ יוְ ,מנַ ֶּסה לְ ִה ַּדּמֹות לַ ֲח ָ
ַהּכֶ לֶ ב ֶׁש ָר ָאה ֶאת ַמ ֲע ַרְך ַהּכֹחֹות ,נֶ ֱע ַמד ַּב ַּצד ִעם ַהּזְ ֵא ִבים ַה ְּק ַטּנִ יםּ ,כִ ְׁשּכֵ ׁש ַאף הּוא ִּבזְ נָ בֹו ִ
ית ּכֶ לֶ ב זְ ֵאבַ ,הּכֹל
ּומ ַפלְ ֵּבל ְּב ֵעינֶ יָךֲ ,ע ַדיִ ן ֵאינְ ָך זְ ֵאבָ .א ְמנָ םָׁ ,שם ַּבּכְ ָפר ָהיִ ָ
בּורה ,וְ נָ ַהם לְ ֶע ְברֹו ְּבבּוזּ' :גַ ם ּכְ ֶׁש ַא ָּתה ְמכַ ְׁשּכֵ ׁש ִּבזְ נָ ְבָך ְ
וְ ָאז נִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו רֹאׁש ַה ֵּׁש ֶבטַ ,הּזָ ֵקן ֶׁש ַּב ֲח ָ
ימ ָתנִ יֲ .א ָבל ּכָ אןּ ,כָ אן ַּבּיַ ַערָּ ,בעֹולָ ם ָה ֲא ִמ ִּתי ֶׁשל ַה ַחּיֹותּ ,כָ אן ֵאינְ ָך ֶאּלָ א ּכֶ לֶ ב'...
אֹותָך לְ גִ ּבֹור ֵא ְ
ָּפ ֲחדּו ִמ ְּמָך וְ ָח ְׁשבּו ְ
• • •
ְּדמּותֹו ָה ֲא ִמ ִּתית ֶׁשל ָה ָא ָדם ִהיא זֹו ֶׁש ִהיא ֶׁשּלֹו  -וְ ַרק ֶׁשּלֹו .הּוא יָ כֹול לִ ְחיֹות ַחּיִ ים ְמ ֻד ִּמים ,הּוא יָ כֹול לִ זְ ּכֹות ֵּבין ַה ְּב ִרּיֹות לְ ַמ ֲע ָמד ּולְ כָ בֹוד ִחיצֹונִ יֲ ,אנָ ִׁשים יְ כֹולִ ים לַ ֲחׁשֹב
ּובעֹולָ ם ָה ֲא ִמ ִּתי ֵאין
אֹותם ְּב ָאזְ נָ יוֲ ,א ָבל ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ַה ְּדמּות ָה ֲא ִמ ִּתית ִהיא ַרק זֹו ֶׁשהּוא ֶּב ֱא ֶמתּ .כָ ל ָּד ָבר ַא ֵחר הּוא ֶׁש ֶקר ֻמ ְחלָ טָ .
ָעלָ יו ְּד ָב ִרים נִ ְפלָ ִאים ,וְ ַאף לִ לְ חֹׁש ָ
ָמקֹום לִ ְׁש ָק ִרים...

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!

זוכה מאירי לפרשת יתרו:
בעז יואלי מקריית ארבע!

תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

פרשת תרומה תש"פ

שאלות בפרשה

חידת חדגא:
אילו אישה ואחותה
הנזכרות בפרשה?
ִמצאו לפחות  2זוגות.

נכון או לא?
רית היה עשוי מעצי שיטים ומזהב
 .1ארון הב
 .2לארון הברית היו  4טבעות
רה היתה עשויה מכסף מצופה זהב
 .3המנו
מנורה היה גבוה יותר משאר הנרות
 .4הנר המרכזי ב
 .5גובה השולחן היה אמה וחצי
צרו בנפרד ,וחיברו אותם אחר כך
 .6את הקנים של המנורה י
בדילה בין ההיכל לקודש הקודשים
 .7הפרוכת ה

איורים בפרשה

האיורים רומזים לביטויים או מילים בפרשה .זהו אותם!
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חידת פולקע:

מה הקשר בין כפתור
בחולצה ,פרח בגינה
וגביע לקידוש?

2
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השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
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