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פרשת נוח תש"פ
ּנֹושֹא ַּב ַּת ְפ ִקיד ַה ִּמ ְת ַחנְ ֵחן ֵא ֶצל ַּב ֲעלֵ י ַה ְּׂש ָר ָרה,
הּוא ָהיָ ה ַה ַּמלְ ִׁשין ֶׁשל ָה ֲעיָ ָרה ,זֶ ה ֶׁש ֵ
ֶׁש ְּמנַ ֶּסה ְּבכָ ל ֶּד ֶרְך לִ ְמצֹא ֵחן ְּב ֵעינֵ י רֹאׁש ָה ִעירְּ ,ב ֵעינֵ י ְמ ַפ ֵּקד ַה ִּמ ְׁש ָט ָרהְּ ,ב ֵעינֵ י
ּוב ַד ְרּכֹו הּוא מּוכָ ן לִ ְרמֹס וְ לִ ְדרֹסּ .כָ ל ִמי ֶׁשּנִ ְק ֶרה ְּב ַד ְרּכֹו ָעלּול
מֹוׁשל ַה ָּמחֹוזְ ,
ֵ
נֹוׂשא ָּפנִ ים לְ ַדל אֹו לְ ָע ִׁשירַ ,א ַחת ִהיא
לִ ּפֹל ָק ְר ָּבן לִ לְ ׁשֹונֹו ָה ָר ָעהֵ .מעֹולָ ם ֵאינֹו ֵ
ְּב ֵעינָ יו ִאם ַה ֲעלָ ַמת ַמס נֶ ֶע ְש ָֹתה ַעל יְ ֵדי ְמנַ ֵהל ַה ַּבנְ ק ֶה ָע ִׁשירֶׁ ,ש ֶה ֱעלִ ים ַסְך נִ כְ ָּבד
סֹותיו ַּבּׁשּוק ָה ָאפֹר ֵמ ָרׁשּויֹות ַה ַּמס ,אֹו ֶׁשּזִ לְ ָּפה ָה ַאלְ ָמנָ ה ֹלא ִׁשּלְ ָמה לִ ֵידי
ֵמ ַהכְ נָ ָ
נֹוהג לְ ַה ְעלִ ים ֵעינֹו
בּוע לְ כָ ל רֹאׁש .הּוא ּגַ ם ֵאינֹו ֵ
ְּפ ִקיד ָה ִעיר ֶאת ַמס ַה ָּב ָשֹר ַה ָּק ַ
יהםַ ,על ַהּכֹל הּוא ָּבא
ֵמ ֲע ֵברֹות ְק ַטּנֹות ֶׁש ַּד ְרּכָ ם ֶׁשל ֲאנָ ִׁשים לָ דּוׁש ָּב ֶהן ַּב ֲע ֵקב ַרגְ לֵ ֶ
ּמֹוׁשל ֶׁש ְּמ ַתגְ ְמלִ ים אֹותֹו ְּבא ֶֹפן ְמכֻ ָּבד ּכְ ֵדי ֶׁשּיַ ְמ ִׁשיְך
ֶח ְׁשּבֹון ֵא ֶצל רֹאׁש ָה ִעיר אֹו ַה ֵ
יהםּ .כָ ְך ֶׁש ִאם ָחלִ ילָ ה וְ ַחס ָעלָ ה ְּב ַד ְעּתֹו ֶׁשל ֶחנְ וָ נִ י ּכָ לְ ֶׁשהּוא לִ ְמּכֹר ֵח ֶפץ
לְ זַ ֵּמר לְ ָאזְ נֵ ֶ
ֹּומה ָעלָ יו לִ ְבּדֹק ְּב ֶׁש ַבע ֵעינַ יִ ם ֶׁש ָאזְ נֹו ֶׁשל
לְ ֹלא ִרּׁשּום ְּב ִפנְ ַקס ַה ְּמכִ ירֹות ַה ְמ ֻס ָּדר ,ש ָ
ָממֹון ֲח ֵב ֵרינּו
ַה ַּמלְ ִׁשין ֵאינָ ּה ּכְ רּויָ ה ְּב ֵקרּוב ָמקֹום.
הֹוסיף וְ לִ ְטר ַֹח ּכְ ֵדי לִ ְהיֹות ֻמ ָּׂשא ִשֹנְ ָא ָתם ֶׁשל ּכָ ל ְּבנֵ י ָה ִעיר,
ָּברּור ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ָעלָ יו לְ ִ
לֹומכֶ ם?
ָׁשלֹום ֲח ֵב ִרים! ַמה ְּׁש ְ
יסתֹו ֶׁשל זֶ ה לְ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת וְ לִ לְ חֹׁש ְּבקֹול ִמ ְתנַ ּגֵ ן
ֶׁשּכֵ ן ּכָ ל ַּד ְר ַּדק יָ ַדע לִ ְרקֹק ִּבכְ נִ ָ
ֲח ַׁש ְב ֶּתם ַּפ ַעם ַמה ָהיָ ה ַה ֵח ְטא ֶׁשּגָ ַרם לְ כָ ל ַה ִּסּפּור ֶׁשל
סֹובב ֶאת רֹאׁשֹו.
דֹודיתֹוְ ,מ ֵ
ָ'ארּור ַמּכֶ ה ֵר ֵעהּו ַּב ֵּס ֶתר .'...וְ כָ ל ִמי ֶׁש ַרק נִ ְת ַקל ִּב ְצ ִ
ַה ַּמּבּול? ַמהּו ַה ָּד ָבר ֶה ָחמּור ֶׁש ִּבגְ לָ לֹו נִ גְ זְ ָרה ַהּגְ זֵ ָרה
מּועה ּכִ י ֹלא עֹודֵ ,מ ַהּיֹום
ּגְ דֹולָ ה ָהיְ ָתה ֵאיפֹה ַה ִּׂש ְמ ָחה ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו ִה ְת ַּפ ְר ְס ָמה ַה ְּׁש ָ
ירֹותיו ֶׁשל ַה ַּמלְ ִׁשין .הּוא ּכְ ָבר ֵאינֹו ּכָ אןָ ,הלַ ְך לֹו ֶאל ִעיר ַא ֶח ֶרת,
ֵה ִקיץ ַה ֵּקץ לִ זְ ִמ ָ
ַה ָּק ָׁשה ֶׁשל ַה ְח ָר ַבת ָהעֹולָ ם ְּב ֵמי ַה ַּמּבּול?
ָא ְמנָ ם ֹלא ַה ְר ֵחקֲ ,א ָבל ָה ִע ָּקר ֶׁש ָהלַ ְך.
צּורה ֶׁש ֵאינָ ּה ְראּויָ ה,
ַאנְ ֵׁשי ּדֹור ַה ַּמּבּול ִה ְתנַ ֲהגּו ְּב ָ
יפים ּכָ ל ּכָ ְך ַמ ֵהרּ ,כָ ְך ּגַ ם הּוא
צֹוע ֶׁשּנִ ְרּכַ ׁש ֶּב ָע ָמל ֶׁשל ָׁשנִ ים ֹלא ַמ ֲחלִ ִ
ֵמ ַא ַחר ֶׁש ִּמ ְק ַ
אֹותנּו ֶׁש ַה ָּד ָבר
ְּב ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִריםֲ .א ָבל ֲחכָ ֵמינּו ְמלַ ְּמ ִדים ָ
ּומ ֵהר ְמאֹד יָ ְדעּו
צֹוע ַא ֵחרַ .
ֹלא ָמ ָצא ׁשּום ִס ָּבה ֻמ ְצ ֶּד ֶקת ֶׁש ְּבגִ ינָ ּה יְ ַח ֵּפׂש לֹו ִמ ְק ַ
ּכָ ל ְּבנֵ י ָה ִעיר ַה ֲח ָד ָׁשה ַעל ְּפגִ ָיעתֹו ָה ָר ָעה ֶׁשל ָה ִאיׁש ֶׁש ִּמ ָּקרֹוב ָּבא ,וְ נִ ְׁש ְמרּו ִמ ֶּמּנּו
ֶׁש ָעלָ יו נִ גְ זְ ָרה ַהּגְ זֵ ָרה ָהיָ ה ַהּגֶ זֶ לּ .כַ ֲא ֶׁשר ָה ֲאנָ ִׁשים ֹלא
ּקֹוד ֶמת ,וְ ָׂשנְ אּו אֹותֹו ִשֹנְ ָאה יְ ֵת ָרה ַעל ַמה ֶּׁש ָּׂשנְ אּו אֹותֹו
ּכְ ֵׁשם ֶׁשּנִ ְׁש ְמרּו ְּבנֵ י ָה ִעיר ַה ֶ
יהם וְ גָ זְ לּו זֶ ה ִמּזֶ ה – ַה ָּקדֹוׁש
נִ זְ ֲהרּו ַּב ָּממֹון ֶׁשל ַח ְב ֵר ֶ
ּקֹוד ִמים.
ְׁשכֵ נָ יו ַה ְ
ָּברּוְך הּוא ֶה ְחלִ יט לְ ַה ֲענִ יׁש ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם ,וְ ַרק נ ַֹח
ּגֹורר ִּב ְׂשכִ ירּותֶ ,ה ְחלִ יט ּכִ י ָמ ְצ ָאה ָה ִעיר ֵחן ְּב ֵעינָ יו,
לְ ַא ַחר ִמ ְס ַּפר ֳח ָד ִׁשים ֶׁש ָּב ֶהם ִה ְת ֵ
ּומ ְׁש ַּפ ְחּתֹו נִ ְּצלּו.
ִ
ּוכְ ַדאי ַה ָּד ָבר ֶׁשּיַ ְׁש ִק ַיע ְּב ַק ְר ַקע ֲהגּונָ ה ְּב ָמקֹום ְמכֻ ָּבד וְ יִ ְבנֶ ה לֹו ַּביִ ת לְ ַתלְ ִּפּיֹותַ .אְך
ַעד ְמ ֵה ָרה ּגִ ּלָ ה ּכִ י ֵאין ,וְ לּו ִּפ ַּסת ַק ְר ַקע ַא ַחתְּ ,פנּויָ ה ַּב ֲעבּורֹוּ .כָ ל ָמקֹום ֶׁש ָּמ ָצא ֵחן
ִמּכָ אן ֲאנַ ְחנּו לְ ֵמ ִדים ַעד ּכַ ָּמה ָעלֵ ינּו לְ ִהּזָ ֵהר ִּב ְרכּוׁש
עֹומד לִ ְבנִ ּיָ ה ,נִ ְמּכַ רֻ ,ה ְשֹּכַ רֻ ,ה ְחּכַ רֻ ,הלְ ַאם ,וְ עֹוד ּכָ ֵהּנָ ה
ְּב ֵעינָ יו ִה ְת ָּב ֵרר ְּב ִד ֲיע ַבד ּכְ ֵ
יֹוד ִעים ְּבוַ ַּדאי ֶׁש ָאסּור לִ גְ זֹולֲ ,א ָבל ָעלֵ ינּו
ַהּזּולַ תּ .כֻ ּלָ נּו ְ
רּוציםֶׁ ,ש ַה ַּצד ַה ָּׁשוֶ ה ֵּבין ּכֻ ּלָ ם ֶׁש ִאיׁש ִמ ְּבנֵ י ָה ִעיר ֵאינֹו מּוכָ ן לָ ֵתת לֹו וְ לּו
וְ כָ ֵהּנָ ה ֵּת ִ
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ֶ
ָׂש ִמים לֵ ב ֲאלֵ
מֹוׁשל ַה ָּמחֹוז וְ ָר ַמז לֹו ּכִ י ִהּגִ ַיע זְ ַמן
ִמ ֶּׁש ָר ָאה ּכִ י ּכָ ְך ְּפנֵ י ַה ְּד ָב ִרים ָּפנָ ה יְ ִׁשירֹות ֶאל ֵ
ַּב ֲח ָפ ִצים ֶׁשל ֶה ָח ֵבר וְ ֹלא לִ גְ רֹום ׁשּום נֵ זֶ ק לִ ְד ָב ִרים ֶׁשל
נֹותיו ,וְ ֶׁש ַטח ַמ ְת ִאים לִ ְבנִ ּיָ ה ְּב ֶה ְחלֵ ט
ִּפ ְרעֹון ַה ְּׁש ָטרְ .מ ַצ ֶּפה הּוא לְ ַתגְ מּול ַעל ַהלְ ָׁש ָ
יִ ְהיֶ ה ִּב ְב ִחינַ ת ָּד ָבר ְּב ִעּתֹו ָמה טֹוב.
ֲא ֵח ִרים וְ ֶׁשל ַה ִּצּבּור.
ּמֹוׁשל ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ִט ֵּפׁש ֵה ִבין ּכִ י ְּבנֵ י ָה ִעיר ָעשֹּו יָ ד ַא ַחת ּכְ נֶ גֶ ד ַה ַּמלְ ִׁשיןּ ,כָ ְך ֶׁשּכָ ל
ַה ֵ
צּורה נְ כֹונָ ה זֶ ה ִעם זֶ ה ,נּוכַ ל לִ ְׁשמֹור
ַעל יְ ֵדי ֶׁשּנִ נְ ַהג ְּב ָ
ּצּועַ .אְך ּכְ ֵדי לְ ַפּיֵ ס ֶאת ַה ַּמלְ ִׁשין ֶׁשּמּולֹו
ֶא ְפ ָׁשרּות לַ ֲעזֹר ְּב ִענְ יָ ן זֶ ה ֵאינָ ּה ָּב ַרת ִּב ַ
ֶאת ָהעֹולָ ם ֶׁשּלָ נּו ֶׁשּיִ ְהיֶ ה טֹוב וְ נָ ִעים לִ ְחיֹות ּבֹו!
יח ֶאת ְּבנֵ י ָה ִעיר ֵאינִ י יָ כֹולַ .אְך ּכָ ל ַק ְר ַקע
ִה ְצ ִהיר ִּבנְ ִדיבּות'ְ :ר ֵאה יְ ִד ִידי ,לְ ַהכְ ִר ַ
ֶׁש ִּת ְמ ָצא ְּפנּויָ ה לְ ֹלא ְּב ָעלִ יםֶׁ ,שּלְ ָך ִהיא ְּב ַמ ָּתנָ ה ִמ ֶּמּנִ י ,וְ ָה ְרׁשּות נְ תּונָ ה לְ ָך לִ ְבנֹות
בֹורְך!
ּומ ָ
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום ְ
לֹומֹותיָך'.
ֶ
יה ֶאת ֵּבית ֲח
ָעלֶ ָ
ּמֹוׁשל וְ ֵה ֵחל ָּתר ַא ַחר ֶׁש ַטח ֲא ָד ָמה ַמ ְת ִאים .לְ ַא ַחר
עֹודד ִמ ֵּבית ַה ֵ
יָ ָצא ָה ִאיׁש ְמ ָ
עֹומד
ּפּוׁשים ֹלא ֲא ֻרּכִ ים ָמ ָצא ִּב ְק ֵצה ָה ִעיר ֶׁש ַטח ָעצּום ְמכֻ ֶּסה ִׁשכְ ַבת ּכְ פֹור ָע ָבה ֵ
ִח ִ
ּמֹוׁשל.
ימןַ ,מ ְת ִאים ְּב ִדּיּוק לְ ַהגְ ָּד ַרת ַה ֵ
ָׁש ֵמם לְ ֹלא ִׁשּלּוט ,לְ ֹלא ּגִ ּדּור ,לְ ֹלא ִס ָ
ּוׁש ָאר ָח ְמ ֵרי ִּבנְ יָ ן
ּכְ ָבר לְ ָמ ֳח ָרת נֶ ֶע ְרמּו ָׁשם ֲע ֵרמֹות ֶׁשל לְ ֵבנִ יםֶ ,מלֶ ט ,חֹולָ ,ח ָצץ ְ
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
ׁשּורה.
ׁשּורה ַעל ּגַ ֵּבי ָ
עֹוס ִקים ַּב ְּמלָ אכָ ה ְּב ֶמ ֶרץ .נִ ְד ָּבְך ַא ַחר נִ ְד ָּבְךָ ,
ּפֹועלִ ים ֵה ֵחּלּו ְ
וְ ַה ֲ
התקשרו02-6461323 :
קֹומ ַתיִ ם ּכְ ָבר ּגָ ְבהּו ֵמ ַעל ְּפנֵ י ַה ַּק ְר ַקעֶ ,א ְפ ָׁשר ָהיָ ה לְ ַה ְב ִחין ּכִ י ּכָ אן יַ ֲעמֹד
קֹומה וְ ָ
ָ
לילדים
או באתר ערוץ מאיר
ּתֹובב ְמ ֻא ָּׁשר
גּוריםָ .ה ִאיׁש ִה ְס ֵ
כּותי ֵמ ֲא ֶׁשר לְ ֵבית ְמ ִ
יֹותר לְ ַא ְרמֹון ַמלְ ִ
ּדֹומה ֵ
ַּביִ ת ֶׁש ֶ
קֹורן ּכֻ ּלֹו ֵמא ֶֹׁשר וְ ָש ֵֹמ ַח ּכְ מֹו יֶ לֶ ד ָק ָטן ַעל ּכָ ל ֶא ֶבן
ּפֹועלִ ים וְ ָח ְמ ֵרי ַה ִּבנְ יָ ןֵ ,
ֵּבין ַה ֲ
נֹוס ֶפת ֶׁש ֻּמּנַ ַחת ְּב ַא ְרמֹונֹו ָה ֲע ִת ִידי.
ֶ
יטים
יהם לַ ֲא ַתר ַה ְּבנִ ּיָ הַ ,מ ִּב ִ
יֹוׁש ֵבי ָה ִעיר ֶׁש ֵּמעֹולָ ם ֹלא ִה ְצ ִהיבּו לֹו ָּפנִ יםָּ ,ב ִאים ַּב ֲהמֹונֵ ֶ
יאתֹו הּוא ַמ ְב ִחין ּכִ י ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ְש ֵֹמ ִחים ִעּמֹו ְּב ִש ְֹמ ָחה זֹוְ ,
לְ ַמ ְר ֵּבה ְּפלִ ָ
ּומ ַחּיְ כִ ים ִּב ְמֹלא ְש ָֹפ ַתיִ םֵ .הם ָּפׁשּוט נֶ ֱהנִ יםֵ ,אין ָס ֵפק.
ַעל ָה ַא ְרמֹון ַה ֻּמ ָּקם וְ עֹולֶ ה ְ
ׁשּובה.
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים ְּב ַדׁש ִּבגְ ּדֹו וְ ָד ַרׁש ְּת ָ
'לָ ָּמה ַא ֶּתם ּכָ ל ּכָ ְך ְש ֵֹמ ִחים?' ָּת ַפס ָה ִאיׁש ֶאת ַא ַחד ָה ְ
'ֹלא ּכְ לּוםְּ ,ב ַסְך ַהּכֹל נֶ ֱהנִ ים לִ ְראֹות''ַ .ה ִאם ֵאין ָה ַא ְרמֹון יָ ֶפה ְּב ֵעינֵ יכֶ ם?' 'ֹלא וָ ֹלאַ .א ְּד ַר ָּבהַ ,מ ְד ִהים הּוא ְּביָ ְפיֹו''ָ .מה ִאם ּכֵ ן ַמ ֵּסכַ ת ַה ִחּיּוכִ ים ַהּזֹו? ֱאמֹר לְ ָפנַ י,
גּופָך!'
יח לְ ָך ֶׁשֹּלא ִּת ָּׁש ֵאר ֶע ֶצם ְׁשלֵ ָמה ְּב ְ
וָ ֹלאֲ ,אנִ י ַמ ְב ִט ַ
ָר ָאה ָה ִאיׁש ֶׁשּכָ לְ ָתה ֵאלָ יו ָה ָר ָעה וְ גִ ּלָ ה ֶאת ַהּסֹוד'ָ :א ְמנָ ם נֶ ְה ָּדר הּוא ָה ַא ְרמֹון וְ יָ ֶפה לְ ַמ ְר ֶאהַ ,אְך עֹוד ְמ ַעט יָ בֹוא ַה ַּקיִ ץַ ,ה ֶּׁש ֶמׁש ֵּת ֵצא ,וְ ַה ֶּק ַרח יַ ְפ ִׁשיר וְ ָה ַא ְרמֹון
ּׁשֹוצף ֶׁש ָעלָ יו הּוא נִ ְבנָ ה'.
גֹור ִמים לְ תֹוְך ַהּנָ ָהר ַה ֵ
ַה ְמפ ָֹאר יִ ְת ָּפ ֵרק לְ ְ
• • •
יֹותרִ ,אם הּוא ֹלא
ימה ְּביֶ ֶתר ּכ ֶֹבד רֹאׁשּ .גַ ם ִאם ֲאנַ ְחנּו ּבֹונִ ים ֶאת ָה ַא ְרמֹון ַהּנִ ְפלָ א ְּב ֵ
יתן הּוא ַסּכָ נָ ה לַ ִּבנְ יָ ן ּכֻ ּלֹו ,נִ ְתיַ ֵחס ֶאל ַה ְמ ִׂש ָ
ִאם נִ זְ ּכֹר ּכִ י ָּב ִסיס ֶׁש ֵאינֹו ֵא ָ
אֹותּה ִה ְׁש ַק ְענּו ִּבילָ ֵדינּו
יִ ְהיֶ ה ָּבנּוי ַעל ָּב ִסיס ַמ ְת ִאים ,יַ ִּציב וְ ָחזָ קַּ ,בּיֹום ֶׁשּבֹו ֵּת ֵצא ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ָת ִמיס ֶאת ַמ ֲע ֵטה ַה ֶּק ַרחֲ ,עלּולִ ים ָאנּו לְ גַ ּלֹות ּכִ י ּכָ ל ַה ַה ְׁש ָק ָעה ֶׁש ָ
ּתֹוצאֹות ְמ ַד ְּברֹות
יהם ִּב ֵידי ּכָ ֵאּלֶ ה ֶׁשֹּלא ָהיּו ֲאמּונִ ים ַעל ְמלַ אכְ ָּתם ,וְ ַה ָ
יתן ַּדּיֹו ,נָ ַתּנּו ֶאת ִּבנְ יַ ן יְ סֹודֹות ַחּיֵ ֶ
בּורם ָּב ִסיס ֶׁש ֵאינֹו ֵא ָ
יָ ְר ָדה לְ ִט ְמיֹוןּ ,כִ י ָּפׁשּוט ָּב ַח ְרנּו ַּב ֲע ָ
ְּב ַעד ַע ְצ ָמםִ .אם נָ ִבין ֹ -לא נִ ּפֹל...
באדיבות "שלום לעם"

פרשה מאירה

מא ִיריִירי
מ ִ

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

זוכה המאירי לפרשת האזינו:
נעה סמואל מנוף איילון!

פרשת נוח תש"פ

חידת חדגא:

שאלות בפרשה

האורך ,הרוחב והגובה של התיבה?

"צמח טורף בפרשה" –
הסבירו למה הכוונה
ומה הפירוש לפי רש"י?

 .1מה היו מידות
 .2האם הדגים הוכנסו לתיבה?
 .3במשך כמה זמן ירד המבול?
 .4איפה נחה התיבה?

חידת פולקע:
שתי ְּבלִ ילֹות בפרשה.
מה הן?

 .5מה מסמנת הקשת?
 .6כמה שנים חי נוח?
 .7מה קרה לאנשי דור הפלגה?

מילים מבולבלות
זהו את המילים והביטויים המבולבלים (מתוך "שביעי" של הפרשה)
לבננה
__________

הדרן
__________

אפר שדך
__________

נוחר
__________

רתח
__________

רוגש
__________

מר אב
__________

בין מובנות
__________

כדי שם
__________

ותלמדו
__________

הרץ אכל
__________

לו יחדו
__________

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
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העונה החדשה!

