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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת שמיני תש"פ

פרשה מאירה
ַה ְד ָרכָ ה נְ כֹונָ ה
הּוקם
ָּפ ָר ַׁשת ְׁש ִמינִ י ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ַהּיֹום ַה ְמ ַרּגֵ ׁש ּבֹו ַ
ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ַּב ִּמ ְד ָּברַ .א ֲח ֵרי ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ִה ְת ֵנַּדב ְּביַ ד
ְר ָח ָבה לְ צ ֶֹרְך ֲה ָק ַמת ַה ִּמ ְׁשּכָ ןִ ,ה ְס ַּתּיְ ָמה ַה ְּמלָ אכָ ה.
הּוקם וְ ַה ְׁשּכִ ינָ ה ָׁש ְר ָתה ְּבתֹוכֹו .זֶ ה ָהיָ ה
ַה ִּמ ְׁשּכָ ן ַ
ְמאֹד ְמ ַרּגֵ ׁש!
ֲא ָבל ָהיָ ה ָּד ָבר ֶא ָחד ָק ֶׁשה ֶׁש ֵה ִעיב ַעל ַה ִּׂש ְמ ָחה
ַהּגְ דֹולָ הְׁ :שנֵ י ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן – ָנָדב וַ ֲא ִביהּוא – ֵמתּוֵ .הם
ֹלא ֵמתּו ְס ָתםֶ ,אּלָ א ִּבגְ לַ ל ֶׁש ֵהם ִה ְק ִריבּו ֵאׁש זָ ָרה.
ֲחכָ ֵמינּו ַמ ְס ִּב ִירים ֶׁשּנָ ָדב וַ ֲא ִביהּוא ִה ְתּכַ ּוְ נּו לַ ֲעׂשֹות
ַמ ֲע ֵׂשה טֹוב :לְ ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹרת ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַחַ .ה ְּב ָעיָ ה
אֹותם לְ ַה ְק ִטיר ֶאת ַה ְּקט ֶֹרת.
ָהיְ ָתה ֶׁשה' ֹלא ִצּוָ ה ָ
נִׁש ְמעּו
טֹובהִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁש ֵהם ֹלא ְ
לַ ְמרֹות ֶׁשּכַ ּוָ נָ ָתם ָהיְ ָתה ָ
נֶענְ ׁשּו ְּב ֻח ְמ ָרה.
הֹוראֹות ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוֵ ,הם ֱ
לַ ָ
ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹוד ִמּזֶ ה ּגַ ם לְ ַע ְצ ֵמנּוַ :ה ְר ֵּבה ְּפ ָע ִמים
ֲאנַ ְחנּו ִמ ְתּכַ ּוְ נִ ים לַ ֲעׂשֹות ָּד ָבר טֹוב .זֶ ה ְמ ֻעּלֶ ה!
הֹוראֹות ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
מֹוע ְּבקֹול ַה ָ
ֲא ָבל ָחׁשּוב ְמאֹד לִ ְׁש ַ
ְמ ַק ְּבלִ יםּ ,כְ ֵדי ֶׁשּנַ ֲע ֶׂשה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ַהּנְ כֹונִ ים ַּבּזְ ַמן
ּצּורה ַה ְּּנכֹונָ ה!
ַהּנָ כֹון ַּוב ָ
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ּגִ ִידי ָהיָ ה ָּתלּוי ֵּבין ָׁש ַמיִ ם לָ ָא ֶרץ ,נֶ ֱא ָחז ְּבכָ ל ּכֹחֹו ַּב ֶח ֶבלִ ,מ ְתנַ ְדנֵ ד ִמ ַּצד לְ ַצד
עּורה ַּת ְח ָּתיוֵ .איְך הּוא ִהּגִ ַיע לַ ַּמ ָּצב ַהּזֶ ה?
ּומ ְׁש ַּת ֵּדל ֶׁשֹּלא לַ ֲחׁשֹב ַעל ַה ְּתהֹום ֶׁש ְּפ ָ
ִ
ָּב ְרגָ ִעים ַהּלָ לּוְּ ,בעֹוד ַחּיָ יו נְ תּונִ ים ְּב ַסּכָ נָ ה ַמ ָּמ ִׁשית ,הּוא ִה ְת ִחיל ִמּׁשּום ָמה
לְ ַׁש ְחזֵ ר ֶאת ּכָ ל ִה ְׁש ַּתלְ ְׁשלּות ָה ִענְ יָ נִ יםַ .הּכֹל ֵה ֵחל ּכַ ֲא ֶׁשר ע ֶֹמרֲ ,ח ֵברֹו ַהּטֹוב ֶׁשל
יֹוצא לְ ִטּפּוס ָה ִרים וְ לִ ְסנֶ ְּפלִ ינְ ג ְּפ ָר ִאיּ .גִ ִידי ֹלא ָר ָצה לְ ִה ְצ ָט ֵרף
ּגִ ִידיֶ ,ה ֱחלִ יט ֶׁשהּוא ֵ
נּוע
ֵאלָ יו' .זֶ ה ְמ ֻסּכָ ן ,ע ֶֹמר'ִ ,ה ְצ ַט ֵּדק ׁשּוב וָ ׁשּובֲ .א ָבל ע ֶֹמר ָהיָ ה ַּב ַעל ּכ ֶֹׁשר ִׁשכְ ַ
הֹוציא ִמּגִ ִידי ֶאת ַה ַּמ ֲח ָׁש ָבה ַעל
יח לְ ִ
יֹומית ִה ְצלִ ַ
יֹומ ִ
יפת מ ַֹח ְ
ּוב ְׁש ִט ַ
יֹוצא ִמן ַהּכְ לָ לִ ,
ֵ
מּורת זֹאת ֶה ְח ִּדיר ּבֹו ָרצֹון ַעז לְ ִה ְצ ָט ֵרף ֵאלָ יו.
ּות ַ
ַה ַּסּכָ נָ ה ֶׁש ַּב ָּד ָברְ ,
יבי ַהּזֶ ה ,אּולָ ם ַה ְּׁשנַ יִ ם ִה ְרּגִ יׁשּו
ּפֹור ִט ִ
יהם ֹלא ָהיָ ה יֶ ַדע ֻמ ְק ָּדם ַּב ִּטּפּוס ַה ְּס ְ
לִ ְׁשנֵ ֶ
יתי
אתי ַעל זֶ ה ַּפ ַעם'ִ ,ה ְפ ִטיר ע ֶֹמר' .וַ ֲאנִ י ָר ִא ִ
יהם'ָ .ק ָר ִ
יכֹולֹות ֶ
ֵ
ּוב
טּוחים ְּב ַע ְצ ָמם ִ
ְּב ִ
ֹלא ַּפ ַעם ִּב ְס ָר ִטים ְמ ַט ְּפ ֵסי ָה ִרים'ֵ .הם ִהּגִ יעּו לְ ַמ ְס ָקנָ ה ּכִ י יּוכְ לּו לְ ִה ְס ַּת ֵּדר ְּבכֹחֹות
בֹוּה,
עֹושֹים ֶאת ַּד ְרּכָ ם לְ ָמצֹוק ַא ְר ִצי-יִ ְׂש ְר ֵאלִ י ּגָ ַ
ַע ְצ ָמםּ .כָ ְך ֵהם ָמ ְצאּו ֶאת ַע ְצ ָמם ִ
טֹובי לֵ בִ .צּיּוד ַה ֶּסנְ ְּפלִ ינְ ג ֶׁש ֵה ִביאּו ִע ָּמם נִ ְׁשלַ ף ִמ ְּמקֹומֹו ,וְ ֵהם ִה ְתּכֹונְ נּו
ְש ֵֹמ ִחים וְ ֵ
לְ ַה ְת ִחיל ַּב ְּפ ִעילּות.
סֹובב ֶאת ַה ֶח ֶבל
קֹוׁש ִרים ֶח ְבלֵ י ְסנֶ ְּפלִ ינְ ג ,וְ ֵה ֵחל ְמ ֵ
יֹודע ֵאיְך ְ
ע ֶֹמר ֶה ְחלִ יט ֶׁשהּוא ֵ
ְס ִביב ֶסלַ ע ְמ ֻׁשּנָ ן ֶׁשּנִ ַּצב ְּברֹאׁש ַה ָּמצֹוקּ .כְ ֶׁש ִּסּיֵ םָ ,ס ַפק ֶאת יָ ָדיו ַּב ֲהנָ ָאה וְ ָק ָרא:
ימהּ ,גִ ִידי! ְּתפֹס ַּב ֶח ֶבל וְ ַת ְת ִחיל לְ ִה ְׁש ַּתלְ ֵׁשל ּכְ לַ ֵּפי ַמ ָּטה'ּ .גִ ִידיּ ,כָ בּוׁש ְּב ִק ְסמֹו
ָ'ק ִד ָ
ֶׁשל ע ֶֹמרָׁ ,ש ַמע ְּבקֹולֹו וְ ָע ָשֹה ּכִ ְד ָב ָריו .הּוא ָא ַחז ְּב ָחזְ ָקה ְּב ֶח ֶבל ַה ְּסנֶ ְּפלִ ינְ גּ ,כָ ַרְך
קֹומּה ,וְ  - - -נִ ֵּתר ּכְ לַ ֵּפי ְש ַֹפת ַהּצּוק.
ֶאת ָה ִר ְת ָמה ַה ְמי ֶֹע ֶדת ִּב ְמ ָ
אֹותם ַעל ִצּדֹו ֶׁשל
יח ָ
רֹוממּו ַרגְ לָ יו ָּב ֲאוִ יר ,עֹוד לִ ְפנֵ י ֶׁש ִה ְס ִּפיק לְ ַהּנִ ַ
ָּב ֶרגַ ע ֶׁש ִה ְת ְ
ַה ָּמצֹוק ,נִ ְׁש ַמע ַר ַחׁש ַמ ְק ִּפיא ָּדם – ַה ֶח ֶבל ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ִמ ְּמקֹומֹו ִּב ְמ ִהירּות ,וְ ִה ְתנַ ֵּתק
ימה ,וְ ִה ְתּכֹונֵ ן לִ ּפֹל ֶאל ַה ַּק ְר ַקע
ֵמ ַה ֶּסלַ ע ֶׁש ֵאלָ יו ָהיָ ה ָקׁשּורּ .גִ ִידי ִה ְׁש ִמ ַיע ִצוְ ַחת ֵא ָ
יח ע ֶֹמר
ַה ְמ ֻר ֶח ֶקת ִמ ֶּמּנּו ְמאֹדֶ ,מ ְר ָחק ַק ְטלָ נִ י ַּדּיֹוָּ ...ב ֶרגַ ע ָה ַא ֲחרֹון ַמ ָּמׁש ִה ְצלִ ַ
לִ ְתּפֹס ֶאת ֶח ֶבל ַה ְּסנֶ ְּפלִ ינְ ג ְּביָ דֹו ָה ַא ַחתּ ,כְ ֶׁשּיָ דֹו ַה ְּׁשנִ ּיָ ה נֶ ֱא ֶחזֶ ת ַּב ֶּסלַ ע ֶׁש ָהיָ ה
ָאמּור לְ ַה ֲחזִ יק ֶאת ַה ֶח ֶבל.
יׁשהּו ָק ַׁשר
מֹורד ַהּצּוק וְ נִ ְתלָ ה ָּב ֲאוִ יר ּכְ ָׂש ִעיר לַ ֲעזָ אזֵ ל ֶׁש ִּמ ֶ
ּגִ ִידי ֶה ֱחלִ יק ְּב ַ
יטב ,וְ כָ ֵעת ִהיא
אֹותֹו ְּב ֶח ֶבל .לְ ֶפ ַתע ּגִ ּלָ ה לְ ֶח ְר ָדתֹו ּכִ י ֹלא ָק ַׁשר ֶאת ָה ִר ְת ָמה ֵה ֵ
רֹופ ָפה ֵמ ָע ְצ ַמת ַה ְּמ ִׁשיכָ ה .הּוא ָּת ַפס ְּב ֶח ֶבל ַה ְּסנֶ ְּפלִ ינְ ג וְ גִ לְ ּגֵ ל אֹותֹו ְס ִביב יָ דֹו,
ִה ְת ְ
קֹומּה,
ְׁשנִ ּיֹות ֲא ָחדֹות ְּב ֶט ֶרם נִ ְק ְר ָעה ָה ִר ְת ָמה וְ ִה ְׁש ַּת ְח ְר ָרה .יָ דֹו ּכִ ְמ ַעט יָ ְצ ָאה ִמ ְּמ ָ
ּכְ ֶׁשּנִ ְתלָ ה ְּב ֶעזְ ָר ָתּה ַעל ֶח ֶבל ַה ְּסנֶ ְּפלִ ינְ ג .הּוא ֶה ְא ִּדים ִמ ַּמ ֲא ָמץ וְ נָ ַׁשם ְּבק ִֹׁשי.
יאה ֵמ ֶע ְברֹו ֶׁשל ּגִ ִידי ַה ָּתלּויַ .ה ַּמ ֲא ָמץ
יֹותר לְ ַה ֲחזִ יק!' נִ ְׁש ְמ ָעה ַה ְּק ִר ָ
ֵ'אין לִ י ּכ ַֹח ֵ
ָהיָ ה לְ ַמ ְעלָ ה ִמיכָ לְ ּתֹו ,וְ הּוא ָע ַמד ַעל ַסף יֵ אּוׁש'ַ .אל ִּת ְתיָ ֵאׁשּ ,גִ ִידי! ַאל ַּת ֲעזֹב ֶאת
עֹומד לְ ַא ֵּבד ֶאת ַחּיָ יוֹ' .לא
ַה ֶח ֶבל!' ָק ָרא לְ ֶע ְברֹו ע ֶֹמרָ ,אכּול ַמ ְצּפּון ֶׁש ִּבגְ לָ לֹו ֲח ֵברֹו ֵ
נֹופל ,ע ֶֹמר!'
ּכֹואב לִ י! ֲאנִ י ֵ
יָ כֹול! ֹלא יָ כֹול!' ָּבכָ ה ּגִ ִידי'ָ .ק ֶׁשה לִ י! ֵ
יתי
ע ֶֹמר ָר ָאה ּכִ י ּכָ לְ ָתה ֵאלָ יו ָה ָר ָעה ,וְ ִה ְת ִחיל לִ ְבּכֹותּ'ִ :ת ְסלַ ח לִ י ּגִ ִידיֹ .לא ָהיִ ִ
אתי ִעם ַה ְד ָרכָ ה וְ ִעם
אֹותָך לַ ַה ְר ַּפ ְת ָקה ַהּזֹאתֲ .אנִ י ָא ֵׁשם ֶׁשֹּלא ָּב ִ
ָצ ִריְך לִ גְ רֹר ְ
יֹוד ַע ֶׁשּזֶ ה ֹלא ֵּתרּוץ ִמ ְת ַק ֵּבלֲ ,א ָבל זֶ ה ּכָ ל ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש לִ י
ֵמ ַידע ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְךֲ .אנִ י ֵ
יחהּ .כָ ל ַה ַחּיִ ים ֲאנִ י ֶא ָּׂשא ָּב ַא ְׁש ָמה ַעל ַה ַּמ ֲע ֶשֹה ַה ִּט ְּפ ִׁשי ַהּזֶ ה'.
לֹומר לְ ָךּ ,גִ ִידיְ .סלִ ָ
ַ
ֹיתי ֶאת זֶ ה?! ַעכְ ָׁשו ֹלא יִ ְהיּו לִ י
וְ כָ אן הּוא יִ ֵּבב ְּב ֶׁש ֶקט ֵּבינֹו לְ ֵבין ַע ְצמֹו' :לָ ָּמה ָע ִש ִ
ַחּיִ יםִּ ...ב ְׁש ִביל ָמה לִ ְחיֹות'...
ְּד ָמ ָמה ִה ְׂש ָּת ְר ָרה .ע ֶֹמר ָע ַצם ֶאת ֵעינָ יוֵ ,אינֹו ַמ ְר ֶּפה ֵמ ַה ֶח ֶבלְ ,מ ַצ ֶּפה לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת
ַהּזְ ָע ָקה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ְּב ַחּיָ יו ֶׁשל ֲח ֵברֹו ַהּטֹובַּ .ד ָּקה ָחלְ ָפה ,וְ עֹוד ַּד ָּקה ,וְ ַה ֶח ֶבל ֲע ַדיִ ן
אֹוחז ּבֹו'ַ .א ָּתה ָׁשםּ ,גִ ִידי?' ָׁש ַאל ע ֶֹמר.
נִ ְמ ָׁשְך ּכְ לַ ֵּפי ַמ ָּטהַ ,מ ְׁש ַמע ּגִ ִידי ֲע ַדיִ ן ֵ

ׁשּובה ֹלא נִ ְׁש ְמ ָעה.
ּכָ ל ְּת ָ
יהם'ָ .ח ֵבר ֶׁשּלִ י ָּתלּוי ָׁשם! ַּת ִּצילּו אֹותֹו!' ַה ְמ ַטּיְ לִ ים ִמ ֲהרּו לִ ְׂש ַפת ַהּצּוק ,וְ ֵה ֵחּלּו
חֹוריו'ִ .עזְ רּו לִ י!' ִה ְת ַחּנֵ ן ֲאלֵ ֶ
הֹופ ַיע זּוג ְמ ַטּיְ לִ ים ֵמ ֲא ָ
לְ ֶפ ַתעּ ,כְ מֹו ִמ ָּׁש ַמיִ םִ ,
ֹם-סגֹל ,וְ ַא ֲח ֵרי
ּומֹוׁשכִ ים ֶאת ַה ֶח ֶבל .ע ֶֹמר ִה ִּביט ִּב ְק ֵצה ַה ָּמצֹוק ְּב ֵעינַ יִ ם ְּפעּורֹותַ ,ה ִאם ּגִ ִידי ֲע ַדיִ ן ָׁשם אֹו ֶׁש ָּמא ֹלא? וְ ָאז נִ ְר ֲא ָתה יָ דִ ,צ ְב ָעּה ָאד ָ
ְ
ְמ ַׁש ְח ְר ִרים
נֹוספֹות נִ ְר ֲא ָתה ְּדמּותֹו ַה ְמ ֻע ְר ֶּפלֶ ת ֶׁשל ּגִ ִידי.
ְׁשנִ ּיֹות ָ
ּוס ָתם
עֹוררִ ,ה ִּקיפּו אֹותֹו ֲע ַדת ִעּתֹונָ ִאים ְ
פּואיּ ,וכְ ֶׁש ִה ְת ֵ
'ּגִ ִידי! ַא ָּתה ַחי!' ָצ ַהל ע ֶֹמרֲ .א ָבל ּגִ ִידי ֹלא ָענָ הֶ ,אּלָ א ָק ַרס ַּת ְח ָּתיו ְּב ִעּלָ פֹון .הּוא נִ לְ ַקח לְ ִטּפּול ְר ִ
ֹית ָהיָ ה ֵמ ֵע ֶבר לִ יכֹלֶ ת ָא ָדם!'
אֹומ ִרים ֶׁש ַּמה ֶּׁש ָע ִש ָ
ַס ְק ָרנִ ים'ֵ .איְך ֶה ֱחזַ ְק ָּת ַמ ֲע ָמד?' ָהיְ ָתה ְׁש ֵאלַ ת ּכֻ ּלָ ם'ַ .ה ֻּמ ְמ ִחים ְ
יהם ֲחלּוׁשֹות וְ ֹלא ָענָ הַ .רק ּכְ ֶׁש ִה ְס ַּתּלְ קּו ּכֻ ּלָ ם ,וְ הּוא נִ ְׁש ַאר לְ ַבּדֹו ִעם ע ֶֹמר ֲח ֵברֹו ,הּוא לָ ַחׁש לֹוּ'ִ :ב ְׁש ִבילְ ָך ֶה ֱחזַ ְק ִּתי ַמ ֲע ָמד ,ע ֶֹמרַ .על ַה ַחּיִ ים
ּגִ ִידי ִחּיֵ ְך ֲאלֵ ֶ
נֹוסף.
אתי ֶאת ַהּכ ַֹח לְ ַה ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד זְ ַמן ָ
אֹומר ֶׁש ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלְ ָך יִ ְהיּו ִסּיּוט ֵמ ַעכְ ָׁשוָ ,מ ָצ ִ
אֹותָך ֵ
ֶׁשּלִ י ּכְ ָבר וִ ַּת ְר ִּתי וְ ִתכְ נַ נְ ִּתי לַ ֲעזֹב ֶאת ַה ֶח ֶבלֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ָּׁש ַמ ְע ִּתי ְ
אתי ּכֹחֹות!'
ִּב ְׁש ִביל ַה ַחּיִ ים ֶׁשל ֶה ָח ֵבר ֶׁשּלִ י ָמ ָצ ִ
•
ֹחֹותינּו ֶׁשּלָ נּו .לְ ֶה ֶפְךּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַהּכֹחֹות ֶׁשּלָ נּו ֻמ ְפנִ ים ּכְ לַ ֵּפי ֲא ֵח ִריםֵ ,הם
יׁשהּו ְּבכָ ל ֶּד ֶרְך ֶׁש ִהיאֲ ,אנַ ְחנּו ְמ ַא ְּב ִדים ִמּכ ֵ
ַאל לָ נּו לַ ֲחׁשֹב ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר ָאנּו עֹוזְ ִרים לְ ִמ ֶ
יֹותר ִמן ָה ָרגִ יל.
ִמ ְתּגַ ְּב ִרים ַה ְר ֵּבה ֵ
באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

שומרים על היגיינה (ניקיון) ונשמרים מהקורונה!

פרשת שמיני תש"פ

שאלות בפרשה

.1

חידת חדגא:
האם אני טהור?
האם ניתן להעלות
אותי לקרבן?

מי ברך את העם בחנוכת המשכן?

 .2מה היו שמותם של  4בני אהרן?
 .3מי מהם הקריב אש זרה ונשרף?
 .4מהם

סימני החיות והבהמות הטהורות?

 .5האם צבי הוא חיה טהורה?

חידת פולקע:
האם אני טהור?
האם ניתן להעלות
אותי לקרבן?

 .6האם גמל טהור?
 .7מהם סימני הדגים הטהורים?
 .8איזה סוג כלי נטמא מתוכו?

מילים מבולבלות
לפניכם  12שמות של בעלי חיים מבולבלים ,מתוך הפרשה .תוכלו לזהות אותם?
לגם
__________

תר אבן
__________

חשף
__________

וינפש
__________

מחר
__________

דחיסה
__________

ספר
__________

עני זה
__________

לחרוג
__________

שם תתן
__________

אפנה
__________

לעטף
__________

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים

Meirkids.co.il
פרקים
חדשים!

תוכנית ליום

איך שוטפים ידיים?

השואה והגבורה

