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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

ַה ֶּד ֶרְך
ֶאל ָהא ֶֹׁשר
סיפור לשבת

פרשת לך לך תש"פ
ּבּור ָסה
לֹומים ֶמ ְרּכָ זִ י ֶׁש ִה ְת ַקּיֵ ם ַּב ְ
הֹועיד ֶאת ָּפנָ יו לִ ִיריד יַ ֲה ִ
לֹומים ָע ִׁשיר ִ
סֹוחר יַ ֲה ִ
ֵ
סּוסים ְמ ִה ִירים,
ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ְּב ַא ַחת ֶה ָע ִרים ַה ְמ ֻפ ְר ָסמֹותָ .שֹכַ ר ָה ִאיׁש ֶעגְ לֹון ַּב ַעל ֶצ ֶמד ִ
ּוב ַד ְרּכֹו ָה ֲא ֻרּכָ ה ִה ְת ַאכְ ֵסן
ּוב ְׁש ָטרֹות ֵע ֶרְך וְ יָ ָצא לַ ֶּד ֶרְךְ .
ִמּלֵ א ֶאת ִּתיקֹו ִּב ְמזֻ ָּמנִ ים ִ
יטב ַה ַּמ ֲאכָ לִ יםַ ,ה ִּמגְ ָּדנֹות וְ ַה ַּמ ְׁש ָקאֹות ,הּוא
יטב ָה ַאכְ ַסנְ יֹותָ ,ס ַעד ֶאת נַ ְפׁשֹו ְּב ֵמ ַ
ְּב ֵמ ַ
הֹוצאֹותַ ,הּכֶ ֶסף ֵמעֹולָ ם ֹלא ִהּוָ ה לֹו ִמכְ ׁשֹול.
ֹלא ִק ֵּמץ ַּב ָ
ימה נִ ּגַ ׁש ֶאל
ּכַ ֲעבֹר יָ ִמים ִמ ְס ָּפר ִהּגִ ַיע ֶאל ַהּיָ ִריד ַה ֶּמ ְרּכָ זִ י ,וְ ָׁשם ּכְ ֶה ְרּגֵ לֹו ִמּיָ ִמים יָ ִמ ָ
חֹור ָתם ָּב ַדק ָח ַקרִ ,ה ְׁשוָ ה,
קֹודמֹותָּ ,ב ַחן ֶאת ְס ָ
אֹותם ִהּכִ יר ֵמ ִע ְס ָקאֹות ְ
ּסֹוח ִרים ֶׁש ָ
ַה ֲ
ּומלֵ א
וְ ִה ְת ַמ ַּקח ַעל ַה ְּמ ִחירּ ,כָ ְך ֶׁשּלְ ַא ַחר יָ ִמים ִמ ְס ָּפר ָהיָ ה ִּתיקֹו ֵריק ִמ ְּמזֻ ָּמנִ ים ָ
נֹותר ְסכּום ְמ ֻדּיָ ק ֶׁשּיַ ְס ִּפיק
ּומיֻ ָח ִדים ְּב ִמינָ םְּ .בכִ יסֹו ַ
ּוב ַא ְבנֵ י ֵחן יְ ָק ִרים ְ
לֹומים ְ
ְּביַ ֲה ִ
יהם ֻה ְרּגַ לַ ,אְך חּוץ ֵמ ַה ְּסכּום ָה ָאמּור,
הֹוצאֹות ַה ֶּד ֶרְך ָּב ַאכְ ַסנְ יֹות ַהּטֹובֹות ֶׁש ֲאלֵ ֶ
לְ ָ
ימה
ֱאמּונָ ה ְּת ִמ ָ
נֹותר ְּביָ דֹו עֹוד ְמאּום.
ֶׁש ֻח ַּׁשב ְּב ִד ְקּדּוק ֹלא ַ
ּומ ִיד ָידיו לַ ֲע ָס ִקיםּ ,וכְ ֶׁשּלִ ּבֹו טֹוב ָעלָ יו ָּפנָ ה לַ ֲעזֹב ֶאת ָה ִעיר.
נִ ְפ ַרד ָה ִאיׁש ִמ ַּמּכָ ָריו ִ
לֹומכֶ ם? ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך
ָׁשלֹום ֲח ֵב ִריםַ ,מה ְּׁש ְ
ּסֹוח ִרים ַהּוָ ִת ִיקים ָרץ לְ כִ ּוּונֹוָּ ,ד ָבר ְּב ִפיו:
וְ ִהּנֵ ה הּוא ַמ ְב ִחין ְּב ַא ַחד ַה ֲ
ּומ ַצּוֵ ה אֹותֹו" :לֵ ְך לְ ָך
הּוא ּפֹונֶ ה לְ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְ
יה'ָּ ,פנָ ה ֵאלָ יו ָה ִאיׁש יְ ִׁשירֹות' ,יֵ ׁש
'ׁש ַמע ,יְ ִד ִידי ,יֵ ׁש לִ י ַה ָּצ ָעה ֶׁשֹּלא ּתּוכַ ל לְ ָס ֵרב ֵאלֶ ָ
ְ
לֹומים יְ ָק ִרים ְמיֻ ָח ִדים ְּב ִמינָ םֲ ,אנִ י ַחּיָ ב לְ ִה ְת ַּפ ֵּטר ֵמ ֶהם ְּבכָ ל ְמ ִחיר'.
לִ י יַ ֲה ִ
ּומ ֵּבית ָא ִביָך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ּומּמֹולַ ְד ְּתָך ִ
ֵמ ַא ְר ְצָך ִ
יׁשה ָאזְ לָ הֵ ,אינִ י יָ כֹול עֹוד לִ ְרּכֹׁש ְמאּום!'
ַ'צר לִ יֲ ,א ָבל ִמכְ ַסת ַה ְמזֻ ָּמנִ ים ֶׁשּלִ י לִ ְרכִ ָ
יֹוצא
ַא ְר ֶאּךָ"ַ .א ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֵאינֹו ְמ ַה ֵּסס וְ הּוא ֵ
לֹומים וְ ַת ְחלִ יט',
קֹוב ַע ֻע ְבּדֹותֵּ ,תן ַמ ָּבט ַעל ַהּיַ ֲה ִ
ֵ
ַ'ה ְמ ֵּתן ֶרגַ ע לִ ְפנֵ י ֶׁש ַא ָּתה
ּומה
יֹוד ַע לְ ָאן יַ ּגִ ַיע ַ
ֶאל ַה ֶּד ֶרְך ,לַ ְמרֹות ֶׁשהּוא ֵאינֹו ֵ
ִה ְת ַחּנֵ ן ָה ִאיׁש.
יִ ְק ֶרה ִעּמֹו ָׁשםּ .כָ ך ּכָ ְך ֶה ֱא ִמין ַא ְב ָר ָהם ַּבה' ַעד
אֹותם
הֹוציא זְ כּוכִ ית ַמגְ ֶּדלֶ תָּ ,ב ַחן ָ
חֹורה ַה ֻּמ ַּצ ַעתִ ,
ּסֹוחר לְ ַה ִּביט ַעל ַה ְּס ָ
נֵ אֹות ַה ֵ
לֹומים ֶׁשּכָ ֵאּלּו וַ ַּדאי
יׁשית ָעלְ ָתה ִמ ִּפיו' .לְ יַ ֲה ִ
ּוׁש ִר ַיקת ִה ְת ַּפ ֲעלּות ֲח ִר ִ
ּבֹוחנֶ ת ְ
ְּב ַעיִ ן ֶ
ֶׁשהּוא ֹלא ָהיָ ה ָצ ִריְך לַ ֲחׁשֹוב ְּפ ָע ִמים ,הּוא יָ ַדע
אֹותםֲ ,א ָבל ֵאין לִ י'.
רֹוצה לִ ְקנֹות ָ
יתי ֶ
ּווַ ַּדאי ֶׁש ֵאין לִ י לְ ַׁשּלֵ ם לְ ָך ,יְ ִד ִידיְ .מאֹד ָהיִ ִ
אֹומר לֹו לַ ֲעׂשֹות ,זֶ הּו ַה ָּד ָבר ַהּטֹוב
ֵ
ֶׁש ָּמה ֶּׁשה'
צּוקה נִ ְׁש ַמ ַעת ְּבקֹולֹו.
'ּכַ ָּמה יֵ ׁש לְ ָך?' ָׁש ַאל ָה ִאיׁשּ ,כְ ֶׁש ַה ְמ ָ
ַּב ֲעבּורֹו.
יהם הּוא
ּסֹוחר ְּבכַ ָּמה ְּפרּוטֹות יּוכַ ל לְ ִה ְס ַּת ֵּפק ִאם יְ וַ ֵּתר ַעל ַה ַּת ֲענּוגֹות ֶׁש ֲאלֵ ֶ
ִח ֵּׁשב ַה ֵ
ָרגִ ילּ ,ולְ כַ ָּמה יִ זְ ַּד ֵּקק ּכְ ֵדי לָ ׁשּוב ַה ַּביְ ָתה ְּבד ַֹחק ,וְ נָ ַקב ִּב ְסכּום ֶׁש ָהיָ ה ַא ְפ ִסי לְ מּול
ימה וְ ַה ְּׁשלֵ ָמה ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם
ִּבזְ כּות ֱאמּונָ תֹו ַה ְּת ִמ ָ
טּוח ָהיָ ה ּכִ י ָה ִאיׁש יְ ָס ֵרב לִ ְמ ִחיר ֶה ְפ ֵסד ֶׁשּכָ זֶ ה.
לֹומיםָּ ,ב ַ
ֶע ְרּכָ ם ָה ֲא ִמ ִּתי ֶׁשל ַהּיַ ֲה ִ
ֹלקים ,זָ כָ ה ֶׁש ִּמ ָּבנָ יו נִ ְב ַחר ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
ָא ִבינּו ֶּב ֱא ִ
ּסֹוחר,
יח ְּביָ ָדיו ֶׁשל ַה ֵ
לֹומים ִהּנִ ַ
הֹוציא ֶאת ְצרֹור ַהּיַ ֲה ִ
ָה ִאיׁש ֶׁש ָהיָ ה לָ חּוץ ְמאֹדִ ,
לִ ְהיֹות ַעם ְסגֻ ּלָ הּ ,ולְ ָה ִאיר ֶאת ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו ְּבאֹור
ּופנָ ה לֹו לְ ַד ְרּכֹו.
ּוב ָרכָ ה' לָ ַקח ֶאת ַהּכֶ ֶסף ָ
ִה ְפ ִטיר ִּב ְרּכַ ת ַ'מּזָ ל ְ
ֶׁשל טֹוב וָ י ֶֹׁשרָ .אז ּבֹאּו ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו נֵ לֵ ְך ְּב ַד ְרּכֹו ֶׁשל
ּסֹוחר ָמ ָצא ֶאת ַע ְצמֹו ָע ִׁשיר ֲע ֶש ֶֹרת מֹונִ ים ִמ ַּמה ֶּׁש ָהיָ ה
ַּת ָּמה ָה ִע ְס ָקה ַהּמּוזָ ָרה ,וְ ַה ֵ
ְּבבֹואֹו ֶאל ַהּיָ ִרידָ ,ה ִע ְס ָקה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ָהיְ ָתה ִע ְס ָקה ֶׁש ִּמזְ ַּד ֶּמנֶ ת אּולַ י ַּפ ַעם ַּב ַחּיִ ים.
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ,נִ ְת ַחּזֵ ק ָּב ֱאמּונָ ה ַּבה' ,וְ נֵ ַדע ֶׁשהּוא
ּסֹוחר לְ ַע ְצמֹו וְ יָ ָצא לַ ֶּד ֶרְך.
ָ'היָ ה ָׁשוֶ ה'ִ ,סּכֵ ם ַה ֵ
זֶ ה ֶׁש ִהנְ ִהיג ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבכָ ל ַה ֶּד ֶרְך ַה ֻּמ ְפלָ ָאה
רּוחת
לְ ַא ַחר ִמ ְס ַּפר ְׁשעֹות נְ ִס ָיעה ֲא ֻרּכֹות ִּב ֵּקׁש ָה ֶעגְ לֹון לַ ֲעצֹר לַ ֲחנָ יַ ת ֵּבינַ יִ ם לַ ֲא ַ
אֹותנּו
ָּבּה ָהלַ ְך ְּב ֶמ ֶׁשְך ַאלְ ֵפי ָׁשנִ ים ,וְ הּוא ַה ַּמנְ ִהיג ָ
יֹומם.
סֹוח ִרים ַּב ֲעלֵ י ָממֹון ,וְ יָ ַדע ֶאת ֵס ֶדר ָ
ָצ ֳה ַריִ ם ,הּוא ֻה ְרּגַ ל ִּבנְ ִסיעֹות ִעם ֲ
ּגַ ם ַהּיֹוםִּ ,בזְ כּות ָה ֱאמּונָ ה ּבֹו!
רּוטֹותיוָּ ,פ ַקד ָעלָ יו לְ ַה ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכֹוּ ,כִ י ְמוַ ֵּתר הּוא
ָ
ּסֹוחר ֶׁש ָהיָ ה ְמ ֻח ָּׁשב ִּב ְפ
ַאְך ַה ֵ
רּוחת ַה ָּצ ֳה ַריִ ם.
ַעל ֲא ַ
ּסֹוחר ֶׁשֹּלא ֻה ְרּגַ ל ְּבצֹומֹות ֵמ ֵעין ֵאּלּו ָחׁש ֶאת ִּב ְטנֹו
ֲא ָבל ַה ֶּב ֶטן ֵה ֵחּלָ ה ְמ ַק ְר ֶק ֶרתַ ,ה ֵ
אֹותם ,נָ ַתן ַמ ָּבט
הֹוציא ָ
לֹומים ֶׁש ְּבכִ יסֹוִ ,
צֹוע ֶקתַ ,אְך ּכְ ֶׁשּנִ זְ ּכַ ר ִּבנְ ִסּבֹות ַהּצֹום – ַהּיַ ֲה ִ
ֶ
ָק ָטן וְ נִ ְרּגַ ע.
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
יח ֶאת ּגּופֹו ְּב ַאכְ ַסנְ יָ ה ַמ ְצ ִחינָ ה ַעל ַּד ְרּגָ ׁש ָעלּוב ְמכֻ ֶּסה
ּולְ ֵעת ֶע ֶרבּ ,כְ ֶׁשּנֶ ֱאלַ ץ לְ ַהּנִ ַ
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מֹותיו ִח ְּׁשבּו
רּוחת ֵע ֶרב ֶׁשל לֶ ֶחם ָׁשחֹר ּגַ ס וְ כֹוס ָק ֶפה ְׁשח ָֹרהַ ,ע ְצ ָ
ַקׁש לְ ַא ַחר ֲא ַ
לֹומים ִה ְס ִּפיק
לְ ִה ָּׁש ֵברּ ,גּופֹו ַה ְמ ֻפּנָ ק ִח ֵּׁשב לְ ִה ְת ַּפּלֵ ץֲ ,א ָבל ַמ ָּבט ֶא ָחד ָק ָטן ֶאל ַהּיַ ֲה ִ
או באתר ערוץ מאיר לילדים
תּוקה.
לְ ַה ְרּגִ ַיע אֹותֹו ּולְ ָה ִביא ָעלָ יו ֵׁשנָ ה ְמ ָ
ּומ ֻׁשּנֹות ,וְ נִ זְ ּכַ ר
ּכְ ֶׁש ָּפ ַתח ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ַּבּב ֶֹקר וְ גִ ּלָ ה ּכִ י ּגּופֹו ָעקּוץ ַּב ֲע ִקיצֹות ׁשֹונֹות ְ
רּומה
לֹומים ֹלא ָהיָ ה ַמ ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד עֹוד ֶרגַ ע ָקטָ ,מה ּגַ ם ֶׁש ַה ָּק ֶפה ַה ְמ ֻׁש ָּבח ִעם ָה ֲא ָ
ֵהיכָ ן הּוא ׁשֹוכֵ ב ּכִ ְמ ַעט ֶׁש ָח ַטף ֶה ְת ֵקף לֵ בִ ,אם ֹלא ַמ ָּבט ָחטּוף ַעל ַהּיַ ֲה ִ
רּוחת ַהּב ֶֹקר ֶׁשּלֹו.
יה ֻה ְרּגַ ל נֶ ְע ַּדר ִמ ַּת ְפ ִריט ֲא ַ
ַהּנִ ְפלָ ָאה ֶׁש ֵאלֶ ָ
ּכֹוא ִבים.
ימנֵ י ֶּד ֶרְך ֲ
צֹובר ִס ָ
ּקֹוד ְמ ָּתּה ,וְ גּופֹו ֵ
רּועה ִמ ַ
ּכָ ְך ֶמ ֶׁשְך יָ ִמים ִמ ְס ָּפר ִה ְמ ִׁשיְך ַה ַּמ ָּסע ַה ְמ ָפ ֵרְךּ ,כָ ל לַ יְ לָ ה ְּב ַאכְ ַסנְ יָ ה ַמ ְצ ִחינָ ה ַא ֶח ֶרתּ ,כְ ֶׁש ַא ַחת ּגְ ָ
מֹוצא ָּב ֶהם נֶ ָח ָמה ,וְ לִ ּבֹו ִמ ְת ַמּלֵ א ִש ְֹמ ָחהַ .ה ְּק ָׁשיִ ים ִמ ְתּגַ ְּמ ִדיםַ ,ה ֵּס ֶבל נִ ְׁשּכָ ח,
לֹומים ִמּכִ יסֹוֵ ,
מֹוציא ֶאת ַהּיַ ֲה ִ
ַאְך הּוא ְּבכָ ל ָׁשלָ ב ֶׁשל ִעּנּויְּ ,בכָ ל ֶרגַ ע ֶׁשל ק ִֹׁשיִ ,
מּורה ְמלֵ ָאה ַעל ּכָ ל ֶרגַ ע ֶׁשל ַצ ַער ַעל ּכָ ל ֶרגַ ע ֶׁשל ֵס ֶבלִ .אם ָהיָ ה ְמוַ ֵּתר
יֹוד ַע ֶׁשּזֶ ה ֹלא ְס ָתם ,זֶ ה ֹלא לְ ִחּנָ ם ,הּוא ָע ִתיד לְ ַק ֵּבל ְּת ָ
יֹוד ַע ֶׁשּזֶ ה זְ ַמּנִ י הּוא ֵ
הּוא ֵ
ּמּובן ָהיָ ה ּגַ ם ְמוַ ֵּתר ַעל ָהע ֶֹׁשרְּ .ב ֶה ְחלֵ ט ָׁשוֶ ה.
ַעל ַה ֵּס ֶבלָ ,היָ ה ְמוַ ֵּתר ַעל ָה ִע ְס ָקה ,וְ כַ ָ
• • •
רּוחנִ ּיִ ים ֶׁשֹּלא
הּודּיִ ים ָ
אֹוצרֹות יְ ִ
נֹוׂש ִאים ָאנּו ְּב ֶחלְ ֵקנּו ָ
סֹוחרְ ,
מּועדֹותִ ,אם נִ זְ ּכֹר ּכִ י ּכָ מֹונּו ּכְ אֹותֹו ֵ
לִ ְפ ָע ִמים ִּב ְרגָ ִעים ֶׁשל ק ִֹׁשי ׁשֹוכְ ִחים ָאנּו ָמה ְּביָ ֵדינּו ּולְ ָאן ָּפנֵ ינּו ָ
יְ ֻסּלְ אּו ְּב ָפז ,אֹו ָאז ּכָ ל ַה ְּק ָׁשיִ יםּ ,כָ ל ַה ִּמכְ ׁשֹולִ יםּ ,כָ ל ַה ַּמ ֲהמּורֹות ֹלא יִ ְקׁשּו עֹוד ְּב ֵעינֵ ינּוִ ,מּנְ ֻקּדֹות ֶׁשל ח ֶֹׁשְך יַ ַה ְפכּו ֵהם לִ נְ ֻקּדֹות ֶׁשל אֹורִ ,מ ֶּד ֶרְך ַח ְת ַח ִּתים
יַ ַה ְפכּו לְ ֶד ֶרְך ֶאל ָהע ֶֹׁשר.
ּדֹומה לִ ְפרֹוזְ דֹור ִּב ְפנֵ י ַה ְּט ַר ְקלִ ין – ָהעֹולָ ם ַה ָּבאָ ,הכֵ ן ַע ְצ ְמָך ִּב ְפרֹוזְ דֹור ּכְ ֵדי ֶׁש ִּתּכָ נֵ ס לִ ְט ַר ְקלִ ין.
נִ זְ ּכֹר ּגַ ם נִ זְ ּכֹר ֶאת ִּד ְב ֵרי ֲחכָ ֵמינּו ּכִ י ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ֶ

פרשה מאירה

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!

זוכה המאירי לפרשת בראשית:
אמיתי לנדאו מאריאל!

תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

פרשת לך לך תש"פ

שאלות בפרשה

חידת חדגא:
כיצד מכונה ים המלח
בפרשת השבוע?

לה לאברהם לאיזו ארץ עליו ללכת?

 .1האם ה' גי

 .2בן כמה היה

אברהם בצאתו מחרן לארץ כנען?

כים היו שותפים למלחמת המלכים?

 .3כמה מל

 .4מה קרה ללוט

במלחמה ומה עשה אברהם אבינו?
תבשר אברהם בברית בין הבתרים?

 .5על איזו גזירה קשה ה

חידת פולקע:
מהי השאלה המפורסמת
הרמוזה כאן?400=210 :
וכיצד תירצוה חז"ל?

 .6מדוע כעסה שרה על הגר?
 .7מי היה אליעזר?

מילים מבולבלות
זהו את המילים והביטויים המבולבלים (מתוך "רביעי" של הפרשה)
דע נד
__________

ישת המעשר
__________

מכה לאדם
__________

מרקני
__________

מאפרי
__________

לכדרר עם
__________

יין למוח
__________

והבכורי
__________

אחל טווי
__________

כן חייו
__________

הרי עב
__________

נער
__________

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
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ק שני בעונה החדשה!

