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פרשה מאירה
ּומֹועד
ֵ
ַׁש ָּבת
ּמֹוע ִדים
ּתֹורה ַעל ַה ֲ
ֶא ָחד ֵמ ַה ְּמקֹומֹות ָּב ֶהם ְמ ַד ֶּב ֶרת ַה ָ
ּתֹורה
וְ ַה ַחּגִ יםִ ,היא ָּפ ָר ַׁשת ֱאמֹורֲ .א ָבל לִ ְפנֵ י ֶׁש ַה ָ
ַמזְ ּכִ ָירה ֶאת ַה ַחּגִ יםִ ,היא ַמזְ ּכִ ָירה ֶאת יֹום ַה ַּׁש ָּבת.
ּמֹוע ִדים? ַה ִאם ִּבכְ לָ ל יֵ ׁש
ַמה ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ַה ַּׁש ָּבת לַ ֲ
ֶה ְב ֵּדל?
ַה ְּתׁש ָּובה ִהיאְּ :בוַ ַּדאי! יֶ ְׁשנָ ם ּכַ ָּמה ֶה ְב ְּדלִ ים ֲחׁש ִּובים
ּטֹובים
ֵּבין ַה ַּׁש ָּבת לְ ֵבין ַה ַחּגִ יםֲ .א ִפּלּו ַהּיָ ִמים ַה ִ
סּורים ַּב ֲע ִׂשּיַ ת ְמלָ אכָ הֵ ,אינָ ם ּד ִֹומים לַ ַּׁש ָּבת.
ֶׁש ָא ִ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר
ִאּסּור ֲע ִׂשּיַ ת ְמלָ אכָ ה ְּבּיֹום ַה ַּׁש ָּבת ָחמּור ֵ
נֶענָׁש ְּבא ֶֹפן
ַּב ַּׁש ָּבתִ .מי ֶׁש ָחלִ ילָ ה ְמ ַחּלֵ ל ֶאת ַה ַּׁש ָּבתְ ,
יֹותר ִמ ְּמ ַחּלֵ ל יֹום טֹובּ .כְ מֹו כֵ ןְּ ,ביֹום טֹוב
ָחמּור ֵ
נֶפׁש וַ ֲהכָ נַ ת
ֻמ ָּתרֹות ֵחלֶ ק ֵמ ַה ְּמלָ אכֹות ,לְ צ ֶֹרְך אֹכֶ ל ֶ
ַה ַּמ ֲאכָ לִ ים.
ּמֹוע ִדים:
הּותי נ ָֹוסף ֵּבין ַה ַּׁש ָּבת לַ ֲ
ֲא ָבל יֶ ְׁשנֹו ֶה ְב ֵּדל ַמ ִ
יֹום ַה ַּׁש ָּבת ְנִק ַּבע ַעל יְ ֵדי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוד
ִמ ְּב ִר ַיאת ָהעֹולָ ם! ּכָ ל ִׁש ְב ָעה יָ ִמים ָּב ָאה ַה ַּׁש ָּבת.
ּוח
לְ ֻע ַּמת זֹאתַ ,ה ַחּגִ ים ְנִק ָּב ִעים ַעל יְ ֵדי ַּת ֲא ִריכֵ י ל ַ
ַה ָּׁשנָ הֶׁ ,שּנִ ְק ָּבע ַעל יְ ֵדי ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלְּ ,ב ֵבית ַה ִּדין.
נַע ָׂשה ַעל יְ ֵדי ֵּבית ַה ִּדין,
ֶּב ָע ָברִ ,קּדּוׁש ַהח ֶֹדׁש ֲ
ּמֹוע ִדים וְ ַה ַחּגִ יםּ .כַ ּיֹום יֵ ׁש לָ נּו
וְ ַעל ִּפיו ְנִק ְּבעּו ַה ֲ
ּוח ָׁשנָ ה ָקב ַּוע ֶׁשהּוכַ ן ַעל ִּפי ּכְ לָ לִ ים ׁשֹונִ ים.
ל ַ
נִפּגָ ִׁשים ִעם ַה ְק ֻּד ָׁשה ָה ֶעלְ יֹונָ ה
ְּבכָ ל ַׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ְ
נְעּנֵ ג ֶאת ַה ַּׁש ָּבת
יֹותרֶׁ ,שּנִ ְק ְּב ָעה ַעל יְ ֵדי ה'ָ .אז ּבֹאּו ַ
ְּב ֵ
ֹאהב ֶאת ַהּיֹום ַהּנִ ְפלָ א ַהּזֶ ה!
וְ נ ַ

ּוברֹב ַּפ ְׁשטּות ֶה ֱע ִמיד ָׁשם ּדּוכָ ןֶׁ .שלֶ ט ּגָ דֹול ִהכְ ִריז:
ְּביֹום ָּב ִהיר הּוא ִהּגִ ַיע לָ ִעירְ ,
ּתֹוׁש ִבים ִׁש ְפ ְׁשפּו
רֹומי ָה ֵרי ָה ַאלְ ִּפים'ַ .ה ָ
'ּכָ אן מֹוכְ ִרים ֲאוִ יר ָצלּול ַהיְ ֵׁשר ִמ ְּמ ֵ
יהם ְּב ִת ָּמהֹוןֲ ,א ָבל הּוא ָּפׁשּוט נִ ַּצב ָׁשם ְּבדּוכָ נֹו לְ ַצד ֲע ֵר ַמת ֻק ְפ ָסאֹות ְק ַטּנֹות
ֵעינֵ ֶ
'ּתֹוׁש ִבים יְ ָק ִרים!' ִהכְ ִריז לְ מּול ַה ָּק ָהל ֶׁש ִה ְת ַא ֵּסף ְס ִביבֹו
ָ
רּוח.
ּומכַ ר ַ
ּומ ֻע ָּצבֹותָ ,
ְ
ימה
דּוע לְ כֻ ּלְ כֶ ם ַמ ַּצב זִ הּום ָה ֲאוִ יר ֶׁשּבֹו נְ תּונָ ה ָה ִעירְּ .בכָ ל נְ ִׁש ָ
ְּבתֹוְך ָׁש ָעה ַקּלָ ה' .יָ ַ
ׁשֹוא ִפים ֶאל ִק ְר ְּבכֶ ם ּכַ ּמּות ִּבלְ ִּתי ְמ ֻב ֶּטלֶ ת ֶׁשל ֲאוִ יר ְמז ָֹהם ,וְ לָ כֵ ן
ֲ
ימה ַא ֶּתם
ּונְ ִׁש ָ
רּוח
יאּותכֶ ם – ְקנּו לָ כֶ ם ֻק ְפ ָסאֹות ֶׁשל ַ
ּתֹועיל לִ ְב ִר ְ
ׁשּוטה ֶׁש ִ
ֲאנִ י ּכָ אןִ ,עם ַה ָּצ ָעה ְּפ ָ
ׁשּוטים'.
ְצלּולָ ה ,וְ תּוכְ לּו לְ ַט ֵהר ֶאת ָה ֲאוִ יר ֶׁש ְּב ִע ְירכֶ ם ְּב ֶא ְמ ָצעּות ּכַ ָּמה ְצ ָע ִדים ְּפ ִ
הּוא ָצ ַדקָ .ה ֲאוִ יר ָּב ִעיר ָהיָ ה ְמז ָֹהם יֶ ֶתר ַעל ַה ִּמ ָּדהָּ .ב ֶרגַ ע ֶׁשּנִ כְ נַ ְס ָּת ֶאל ָה ִעירָ ,היָ ה
רּואה
יח ַצ ֲחנָ ה ִּבלְ ִּתי נִ ְס ָּבלֵּ .ברּור ָק ָצר ֶה ֱעלָ ה ּכִ י ַמ ְחלֶ ֶקת ַה ַּת ְב ָ
עֹולֶ ה ְּב ַא ְּפָך ֵר ַ
יתית
ֶׁש ָּב ִעיר ֻה ְׁש ְּב ָתה ,וְ ֹלא ָהיְ ָתה ְּפ ִעילָ ה ּכִ י ִאם ַּפ ַעם ְּבח ֶֹדׁשָ .ה ַא ְׁש ָּפה ַה ֵּב ִ
ּתֹוׁש ִבים,
יחּה ָה ַרע נָ ַדף לְ ֵמ ָרחֹוקַ .ה ָ
ּוב ִפ ְת ֵחי ַה ִּבנְ יָ נִ ים ,וְ ֵר ָ
ִה ְצ ַט ְּב ָרה ַּב ָּב ִּתים ְ
ֶׁש ַּד ְע ָּתם ּכִ ְמ ַעט נִ ְט ְר ָפה ֵמ ֲח ַמת ַה ִּס ְרחֹוןִ ,ח ְּפשֹּו ַּבּנֵ רֹות ִּפ ְתרֹון לִ ְב ָעיָ ָתם ַה ָּק ָׁשה.
אׁשי וְ ִעּמֹו ָצץ ּדּוכַ ן ָה ֲאוִ יר
הֹופ ַיע ּגֶ ְ'ר ִמי ָּב ְרחֹוב ָה ָר ִ
ִח ְּפשֹּו וְ ֹלא ָמ ְצאּו .לָ כֵ ןּ ,כְ ֶׁש ִ
רּוח ֶׁש ֻה ְּצעּו לִ ְמכִ ָירה.
ַה ְמ ֻׁשּנֶ הִ ,ה ִּביעּו ּכֻ ּלָ ם ִענְ יָ ן ַרב ְּב ֻק ְפ ָסאֹות ָה ַ
רּוח? ִמי ָׁש ַמע ַעל ּכָ ְך?! ַהּכֹל ֲה ֵבל
ֲא ָבל ִמּנֶ גֶ ד נִ ְׁש ְמעּו ֵּדעֹות ֲהפּוכֹות' :לִ ְקנֹות ַ
יחה
ּוב ֶצ ֶדקֲ .א ָבל ַה ְּמ ִציאּות הֹוכִ ָ
רּוח!' ּכָ ְך ָהיּו ַר ִּבים ֶׁש ָּט ֲענּוְ ,
ֲה ָבלִ ים ְּורעּות ַ
ּנֹוא ִׁשים ִה ְסּכִ ימּו לִ ְרּכֹׁש ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ַה ְמכִ ילֹות – לְ ַט ֲענַ ת ּגֶ ְ'ר ִמי
ּתֹוׁש ִבים ַה ָ
ֶׁש ַה ָ
מּור ָתן ְמ ִחיר ֻמ ְפ ָרז ,וְ ַר ִּבים
– ֲאוִ יר ָה ִרים ָצלּול ּכַ ּיַ יִ ןָ ,מה ּגַ ם ֶׁשהּוא ֹלא ָּד ַרׁש ְּת ָ
יתם ִעם ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ַה ִּפלְ ִאּיֹות.
ּבֹוד ִדים ֶׁש ִּב ֵּקׁש ,וְ ָׁשבּו לְ ֵב ָ
ִׁשּלְ מּו ֶאת ַהּדֹולָ ִרים ַה ְ
הֹורה ּגֶ ְ'ר ִמי לַ ּקֹונִ ים' ,וְ ָאז ִּת ְפ ְּתחּו יַ ַחד
ַ'ה ְמ ִּתינּו ּכֻ ּלְ כֶ ם לְ יֹום ִראׁשֹון ְּבעֹוד ח ֶֹדׁש'ָ ,
יתםַ .על יְ ֵדי ּכָ ְך ַּתזְ ִרימּו ַח ְמ ָצן ָטהֹור וְ נָ ִקי לָ ִעיר'.
ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ֶׁש ְּקנִ ֶ
ּתֹוׁש ִבים ְּב ֵר ָרה ּכִ י ִאם לִ ְׁשמ ַֹע לֹוֲ .ע ֵר ַמת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ָהלְ כָ ה וְ ִה ַּדלְ ְּדלָ ה,
ֹלא ָהיְ ָתה לַ ָ
יחת ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ַה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת ִה ְת ָק ֵרב .ח ֶֹדׁש לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן,
וְ ַה ַּת ֲא ִריְך ֶׁש ָּק ַבע ּגֶ ְ'ר ִמי לִ ְפ ִת ַ
ּוב ְד ִריכּות
רּוח ָה ַא ֲחרֹונָ ה ,וְ כֻ ּלָ ם ִה ְמ ִּתינּו ְּב ִצ ִּפּיָ ה ִ
ְּביֹום ִראׁשֹון ,נִ ְמּכְ ָרה ֻק ְפ ַסת ָה ַ
לָ ֶרגַ ע ַהּנָ קּובַ .ה ָּׁשעֹון ִּת ְק ֵּתק ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ְּב ִא ִּטּיּות יְ ֵת ָרהֲ ,א ָבל לְ ַבּסֹוף ִהּגִ ַיע
רּוחּ ,כְ ֶׁשּלִ ָּבם
ּתֹוׁש ִבים לִ ְפּת ַֹח ֶאת ֻק ְפ ָסאֹות ָה ַ
ַהּזְ ַמןְּ ...ב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ַר ָּבה נִ ּגְ ׁשּו ַה ָ
ימה אֹו ְׁש ַּתיִ ם.
ַמ ֲח ִסיר ְּפ ִע ָ
ַה ֻּק ְפ ָסאֹות נִ ְפ ְּתחּו ,וְ ַה ַּת ְד ֵה ָמה ָהיְ ָתה ּגְ דֹולָ הִּ .ב ְמקֹום ֲאוִ יר ָצלּול ּכַ ּיַ יִ ן – ּכְ ִפי
יח ָעכּור ּכְ ִבּיּוב ...וַ ִּתגְ ַּדל ַה ַּצ ֲחנָ ה ְמאֹד
יח ּגֶ ְ'ר ִמי – יָ ָצא ִמּתֹוְך ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ֵר ַ
ֶׁש ִה ְב ִט ַ
יתם וְ ָרצּו לְ ֵע ֶבר
ּתֹוׁש ִבים ּכֻ ּלָ ם יָ ְצאּו ִמ ֵּב ָ
וַ ַּת ַעל ַה ָּׁש ַמיְ ָמהִ .איׁש ֹלא ִה ְת ַמ ְה ַמּהַ .ה ָ
אׁשיַ ,ה ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָע ַמד ּדּוכָ נֹו ֶׁשל ּגֶ ְ'ר ִמי ַּבּיָ ִמים ָה ַא ֲחרֹונִ יםּ .כְ ֶׁש ִהּגִ יעּו,
ָה ְרחֹוב ָה ָר ִ
עֹומד ָׁשם ְמ ֻחּיָ ְך' .נּו?' ָׁש ַאל ִּב ְת ִמימּות'ָ ,ה ַר ְעיֹון ֶׁשּלִ י
ָראּו לְ ַת ְד ֵה ָמ ָתם ֶאת ּגֶ ְ'ר ִמי ֵ
יח?'
ִה ְצלִ ַ

לרכישת מנוי לערוץ הילדים
ּתֹוׁש ִבים נִ זְ ָע ִמים,
ָ
הֹופיעּו עֹוד וָ עֹוד
ִ
ׁשּובהִ .מּכָ ל ֵע ֶבר
ְּבלִ יל קֹולֹות נִ ְׁש ַמע ּכִ ְת ָ
התקשרו02-6461323 :
ׁשֹואל ִאם ָה ַר ְעיֹון
ּכֹוׁשל ֶׁש ָּמכַ ר לָ ֶהם ּגֶ ְ'ר ִמי'ַ .א ָּתה ֵ
ּמּוצר ַה ֵ
ֶׁש ָּבאּו לְ ִה ְתלֹונֵ ן ַעל ַה ָ
לילדים
או באתר ערוץ מאיר
יח!' לִ גְ לֵ ג ָעלָ יוֲ ,א ָבל
ּתֹוׁשב ְמיֻ ּזָ ע'ָ .ה ַר ְעיֹון ֶׁשלְ ָך ִה ְס ִר ַ
יח?' ָצ ַעק לְ ֶע ְברֹו ָ
ֶׁשּלְ ָך ִה ְצלִ ַ
ׁשּום ִחּיּוְך ֹלא נִ ְר ָאה ַעל ְש ָֹפ ָתיו'ַ .ה ְחזֵ ר לָ נּו ֶאת ּכַ ְס ֵּפנּו!' ָק ְראּו ּכֻ ּלָ ם ְּב ַמ ְק ֵהלָ ה
ַצוְ ָחנִ יתּ .גֶ ְ'ר ִמי ֹלא ֵה ִׁשיב .הּוא ִה ִּביט ֶאל ָהא ֶֹפקּ ,כִ ְמ ַחּכֶ ה לְ ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשּיָ בֹוא.
ּתֹוׁש ִבים
ּוב ֲחֹלף ַמ ֲח ִצית ַה ַּד ָּקה נֶ ֶע ְצ ָרה ַמ ָּׂש ִאית ּגְ דֹולַ ת ְמ ַמ ִּדים לְ ַצד ּדּוכָ נֹו ַה ְמ ֻר ָּקן ֶׁשל ּגֶ ְ'ר ִמיַ .ה ָ
ּכַ ֲעבֹר ִמ ְס ַּפר ַּדּקֹות נִ ְׁש ְמ ָעה נֶ ָה ָמה ִמ ְּק ֵצה ָה ְרחֹובַ ,
ׁשּובה – ַאיִ ן .לְ ֶפ ַתע נָ ַטל ּגֶ ְ'ר ִמי
ּות ָ
ּלּופין'ָ .מה זֶ ה? ָמה זֹו ַה ַּמ ָּׂש ִאית ַהּזֹאת?' ָׁש ֲאלּו ִאיׁש ֶאת ֵר ֵעהּוְ .
ּובגֶ ְ'ר ִמי לְ ִח ִ
ָה ַר ִּבים ֶׁשּנֶ ֶא ְספּו ַּב ָּמקֹום ִה ִּביטּו ַּב ַּמ ָּׂש ִאית ְ
יח ִתי
'ּתֹוׁש ִבים נִ כְ ָּב ִדים! ְּת ִחּלָ ה ָעלַ י לְ ִה ְתנַ ֵּצל ִּב ְפנֵ יכֶ ם ַעל ִאי ַהּנְ ִעימּות ֶׁשּנִ גְ ְר ָמה לָ כֶ ם ִּבגְ לָ לִ יַ .ק ְּבלּו נָ א ֶאת ְסלִ ָ
ָ
נֹושֹא ְּד ָב ִרים:
ֶמגָ אפֹון ָע ְצ ָמ ִתי וְ ֵה ֵחל ֵ
ּובעֹוד זְ ַמן ָק ָצר ָּת ִבינּו ַמ ִהי
קּופה ַהּזֹאתְ ,
אֹופ ֶפת ֶאת ָה ִעיר ַּב ְּת ָ
אתי לְ כָ אן ְּב ַמ ָּט ָרה לַ ֲעזֹר לָ כֶ ם לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ַה ַּצ ֲחנָ ה ֶׁש ֶ
טֹובה ִה ְתּכַ ּוַ נְ ִּתיָּ .ב ִ
ַהּכֵ נָ הּ ,כִ י לְ ָ
יתי לִ ְמּכֹר לָ כֶ ם'.
יח ַרעֲ ,א ָבל ֹלא ֶאת זֶ ה ָר ִצ ִ
ַה ֶּד ֶרְך לְ כָ ְךַ .ה ֻּק ְפ ָסאֹות ֶׁש ָּמכַ ְר ִּתי לָ כֶ ם ָא ְמנָ ם ֵהכִ ילּו ח ֶֹמר ַּב ַעל ֵר ַ
אתי לִ ְמּכֹר לָ כֶ ם
ּבֹותיָּ ,ב ִ
ית לִ ְמּכֹר לָ נּו?' ּגֶ ְ'ר ִמי ָענָ ה ְּב ַׁשלְ וָ ה'ַ :ר ַ
ּתֹוׁשב ַה ְמיֻ ּזָ ע ֶׁש ָּצ ַעק ִמּק ֶֹדםֹ ,לא ִה ְת ַא ֵּפק וְ ִה ְת ָּפ ֵרץ לְ ִד ְב ֵרי ּגֶ ְ'ר ִמי'ָ :אז ָמה ּכֵ ן ָר ִצ ָ
ַה ָ
ּנֹור ִאי ֶׁש ָהיָ ה ְּבתֹוכָ ןֵ ,הן ֹלא ִה ְס ִריחּו ּכְ לָ לַ .ה ֻּק ְפ ָסאֹות
יח ַה ָ
ֻק ְפ ָסאֹות! ִשֹימּו לֵ ב ֶׁש ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהח ֶֹדׁש ֶׁש ַה ֻּק ְפ ָסאֹות ַהּלָ לּו ָע ְמדּו ֶא ְצלְ כֶ ם ַּב ַּביִ ת ,לַ ְמרֹות ָה ֵר ַ
חּוצהּ .כָ כָ ה ,וְ ַרק ּכָ כָ הַּ ,ת ֲחזִ ירּו
יח לִ ְדֹלף ַה ָ
ָה ֵאּלֶ ה ֲאטּומֹות ְּב ָר ָמה ֶׁשל ֵמ ָאה ֲאחּוז ,וְ זֶ ה ְּב ִדּיּוק ַמה ֶּׁשּיֵ ׁש לִ י ּכָ אן ַּב ַּמ ָּׂש ִאיתַּ :פ ֵחי ַא ְׁש ָּפה ַהּמֹונְ ִעים ֵמ ָה ֵר ַ
רּואה ַּת ֲחזֹר לִ ְפעֹל ְּבא ֶֹפן ָס ִדיר'.
לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶאת ֵאיכּות ַה ַחּיִ יםַ ,עד ֶׁש ַּמ ְחלֶ ֶקת ַה ַּת ְב ָ
ְמיֻ ָּתר לְ ַצּיֵ ן ּכִ י ַה ִה ְתנַ ְּפלּות ַעל ְּתכּולַ ת ַה ַּמ ָּׂש ִאית ָהיְ ָתה ַא ִּד ָירה...

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

"בר יוחאי נמשחת אשריך ,שמן ששון מחבריך"

פרשת אחרי-קדושים
תש"פ

שאלות לל"ג בעומר

נכון או לא?  -ל"ג בעומר

בות רשב"י הם :רבי שמשון בן יוחנן
 .1ראשי התי
קבורתו של רשב"י הוא בהר מירון
 .2מקום ציון
 .3הר מירון נמצא בדרום הארץ
 .4רשב"י ובנו היו במערה  13שנה
 .5לבנו של רשב"י קראו אלעזר
על פתח המערה היה עץ חרובים
 .6העץ שצמח
מערה בגלל שהם רצו מקום שקט
 .7רשב"י ובנו נכנסו ל
אחד מהאמורים בתקופת הגמרא
 .8רשב"י היה
חס לרשב"י הוא ספר הזוהר הקדוש
 .9הספר המיו

חידת חדגא:
הרכיבו כמה שיותר מילים
מאותיות רשב"י?
(אנחנו מצאנו למעלה מ)15

חידת פולקע:
הסבירו :על איש הל"ג
מסופר בל"ג במסכת
שעניינה סוף הספור.

מבוך המדורה הנעלמת
בליל ל"ג בעומר ,יצא דניאל אל המגרש שבקצה השכונה ,כדי לפגוש את חבריו במדורה  -כבכל שנה.
מה רבה היתה הפתעתו ,כאשר ראה שאין כלום :לא מדורה ולא חברים! לפתע ראה דניאל בצד המגרש שלט.
כשדניאל קרא את הכתוב על השלט ,הוא הבין ,הסתובב וחזר לביתו .מה היה כתוב על השלט?

מצאו את הדרך מביתו של דניאל (החץ) אל מקום המדורה (במרכז המבוך).
חברו את האותיות שמופיעות במבוך על הדרך ,וגלו מה היה כתוב בשלט!

