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עֹומ ִדים
ָה ְ
ַעל ָהרֹאׁש
סיפור לשבת

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת במדבר תש"פ

ּכָ זֶ ה ָּד ָבר הּוא עֹוד ֹלא ָר ָאה! ָא ָדם ָהיָ ה ְמ ַטּיֵ ל ִּבלְ ִּתי נִ לְ ֶאהּ .כִ ְמ ַעט ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ׁשֹוהה
בּוע אֹו ְּבכָ ל ח ֶֹדׁש ָהיָ ה ֶ
ּמֹוצא ֶׁשּלֹוִ ,מּׁשּום ֶׁש ְּבכָ ל ָׁש ַ
לֹומר ַמ ִהי ֶא ֶרץ ַה ָ
ָהיָ ה ַ
ִּב ְמ ִדינָ ה ַא ֶח ֶרת .הּוא ָר ָצה לִ ְראֹות עֹולָ ם ,לְ ַהּכִ יר ַּת ְר ֻּבּיֹות ,לִ לְ מֹד ַעל ְמקֹומֹות ,וְ לָ כֵ ן
יפתֹוּ .כָ ֵעת הּוא נִ ָּצב
ּומ ַבזְ ֵּבז ּכֶ ֶסף ּכְ ֵדי לְ ַהגְ ִׁשים ֶאת ְׁש ִא ָ
ָהיָ ה ְמכַ ֵּתת ֶאת ַרגְ לָ יו ְ
ִּב ְׁש ָע ָריו ֶׁשל ּכְ ָפר יַ ָּפנִ י ֻמזְ נָ ח לְ ַמ ַּדיֶׁ ,שּנִ ְר ֶאה ּכִ י ִאיׁש ֹלא ִט ַּפח אֹותֹו ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים
יֹותר ּכְ מֹו ּכַ ְפ ִרּיִ ים נִ ְב ָע ִרים ,וְ ֹלא
ּתֹוׁש ִבים ּגַ ם ֵהם ָהיּו ְק ָצת ֻמזְ נָ ִחים ,וְ נִ ְראּו ֵ
ַרּבֹותַ .ה ָ
ֲחכָ ִמים ִּב ְמיֻ ָחד.
ֲא ָבל ֶאת ָא ָדם ֵהם ִס ְק ְרנּוֶ .את ַה ָּׂש ָפה ַהּיַ ָּפנִ ית הּוא לָ ַמד ִמּזְ ַמןֵ .אין זֹו לֹו ַה ַּפ ַעם
דּועים
ָה ִראׁשֹונָ ה ַּב ְּמ ִדינָ ה ַהּזֹאתֲ ,א ָבל ַה ַּפ ַעם ָּב ַחר לְ ִה ְת ַמ ֵּקד ַּב ְּמקֹומֹות ַה ָּפחֹות יְ ִ
ּתֹורה ַּב ִּמ ְד ָּבר
ָ
ּיֹותר נִ ָּד ִחים .וְ הּוא ָאכֵ ן ָמ ָצא ָמקֹום ֶׁשּכָ זֶ הַ .הּכְ ָפר ֶׁש ֵאלָ יו ִהּגִ ַיע ִר ֵּתק אֹותֹו
וְ ַה ֵ
ֵמ ָה ֶרגַ ע ָה ִראׁשֹוןַ .ה ִּמ ְבנִ יםָ ,ה ֲאנָ ִׁשיםַ ,ה ִּס ְמ ָטאֹות – ּכָ ל ֵאּלֶ ה ִס ְק ְרנּו אֹותֹוֲ .א ָבל
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים ֶאת ֵס ֶפר ַ'ּב ִּמ ְד ָּבר'
ּופיו
קֹומי ,נִ ְפ ֲערּו ֵעינָ יו ִ
ּכְ ֶׁשּיָ ָצא ְּבב ֶֹקר ֶא ָחד לַ ּכִ ּכָ ר ַה ֶּמ ְרּכָ זִ ית ֶׁש ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּׁשּוק ַה ְּמ ִ
ּתֹוׁש ִביםֶׁ ,שֹּלא ָהיּו ַר ִּביםָ ,ע ְמדּו ָׁשם ּכְ ֶׁש ֵהם ֲהפּוכִ ים!
ּוב ִת ָּמהֹון ֻמ ְחלָ טַ :ה ָ
ְּב ַה ְפ ָּת ָעה ְ
ִּב ְק ִר ַיאת ָּפ ָר ַׁשת ַ'ּב ִּמ ְד ָּבר'ַ .ה ָּׁשב ַּוע ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּׁשם
עֹומ ִדים ַעל ָהרֹאׁש!
ָא ָדם ִה ִּביט ָּב ֶהם עֹוד וָ עֹוד – ּכֵ ןֵ ,הם ְ
נַ ֲחגֹוג ֶאת ַחג ַה ָּׁשבּועֹות .יֵ ׁש ֶק ֶׁשר ְמיֻ ָחד ֵּבין ַחג
תֹופ ָעה ּכָ זֹאת ֲע ַדיִ ן ֹלא נִ ְת ַקל ְּב ַחּיָ יו .וְ הּוא נִ ְת ַקל ְּב ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ְמ ַענְ יְ נִ ים
ְּב ָ
ּתֹורה – לְ ֵבין ֵׁשם
ַה ָּׁשבּועֹות – ֶׁשהּוא יֹום ַמ ָּתן ָ
טּוטיו ְּב ַר ֲח ֵבי ָהעֹולָ םֲ .אנָ ִׁשים ֶׁשּנֶ ֱע ָמ ִדים לְ ֶפ ַתע ַעל ָהרֹאׁש? ַעל ּכָ ְך
ְּב ַמ ֲהלַ ְך ִׁש ָ
ַה ֻח ָּמש וְ ַה ָּפ ָר ָׁשהּ'ַ ,ב ִּמ ְד ָּבר'.
קֹורה
ּובוַ ַּדאי ֶׁשֹּלא ָר ָאה זֹאת ְּב ֵעינָ יוֲ .א ָבל ִהּנֵ ה ּכָ ֵעת זֶ ה ֶ
הּוא ֹלא ָׁש ַמע ֵמעֹודֹוְ ,
ּתֹוׁש ִבים וְ ָׁש ַאל אֹותֹו ַעל ּכָ ְךָ .ה ִאיׁש ִה ְת ַק ָּׁשה
ַמ ָּמׁש מּולֹוָ .א ָדם נִ ּגַ ׁש ִמּיָ ד לְ ַא ַחד ַה ָ
ּתֹורה נִ ְּתנָ ה לָ נּו
ַה ַּמ ֲה ָר"ל ִמ ְּפ ַראג ַמ ְס ִּביר ֶׁש ַה ָ
יח לְ ַהּגִ יד ְׁש ֵּתי ִמּלִ ים'ֵ :אינִ י
עֹומד ַעל רֹאׁשֹוֲ ,א ָבל הּוא ִה ְצלִ ַ
ְמ ַעט לְ ַד ֵּברּ ,כְ ֶׁשהּוא ֵ
ַּדוְ ָקא ַּב ִּמ ְד ָּבר ,וְ ֹלא ִּב ְמקֹום יִ ּׁשּובַ .מּד ַּוע?
עֹומ ִדים ַעל
תֹוׁשב ַא ֵחר וְ ָׁש ַאל אֹותֹו' :לָ ָּמה ַא ֶּתם ְ
יֹוד ַע'ָ .א ָדם ֹלא ִה ְתיָ ֵאׁש .נִ ּגַ ׁש לְ ָ
ֵ
יֹוד ַע'.
ׁשּובה'ֵ :אינִ י ֵ
אֹותּה ַה ְּת ָ
ָהרֹאׁש?' ַהּלָ ה ֵה ִׁשיב ֶאת ָ
ַה ִּמ ְד ָּברּ ,בֹו ֵאין ַחּיִ יםִ ,צ ְמ ִחּיָ ה וְ יִ ּׁשּוב ְּבנֵ י ָא ָדם,
יֹוד ִעים לָ ָּמה
עֹומ ִדים ַעל ָהרֹאׁש ,וְ ֵאינָ ם ְ
יֹותר'ֵ .הם ְ
ַעכְ ָׁשו ָהיָ ה ָא ָדם ַס ְק ָרן עֹוד ֵ
ְמ ַס ֵּמל ֶאת ַה ְּׁש ָמ ָמהֶ ,את ח ֶֹסר ַה ֲח ִׁשיבּות.
עֹושֹים ֶאת זֶ ה!' ִה ְר ֵהר ְּבגִ חּוְך'ַ .חּיֶ ֶבת לִ ְהיֹות ֵאיזֹו ֶׁש ִהיא ִס ָּבה לַ ִּמנְ ָהג ַה ְמ ֻׁשּנֶ ה
ֵהם ִ
ַּב ֲעב ֵּורנּו ַה ָּד ָבר הּוא ִס ָימן לְ ִמ ַּדת ָה ֲענָ וָ הַ .מ ְס ִּביר
ּתֹוׁש ִבים ֶׁש ָע ְמדּו ַּבּכִ ּכָ ר זָ כּו
רּוריוּ .כָ ל ַה ָ
ַהּזֶ ה' ,יָ ַדע .הּוא ֶה ְחלִ יט לְ ַה ְמ ִׁשיְך ְּב ֵב ָ
אֹותּה
נֹוהגִ ים ּכָ ְךֲ ,א ָבל ְּב ִפי ּכֻ ּלָ ם ָהיְ ָתה ָ
ּדּוע ֵהם ֲ
לִ ְׁשמ ַֹע ִמ ֶּמּנּו ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ הַ ,מ ַ
ּתֹורה נִ ְּתנָ ה ַּדוְ ָקא ַּב ִּמ ְד ָּברּ ,כְ ֵדי
ַה ַּמ ֲה ָר"ל ֶׁש ַה ָ
ּומכְ ָרה
יֹוד ַע'ָ .א ָדם ָהיָ ה ַעל ַסף יֵ אּוׁשּ ,כְ ֶׁשּזְ ֵקנָ ה ַא ַחת ֶׁשּיָ ְׁש ָבה ַּב ַּצד ָ
ׁשּובה'ֵ :אינִ י ֵ
ְּת ָ
ּתֹורה ּולְ ִה ְת ַח ֵּבר
לְ ַהזְ ּכִ יר לָ נּו ֶׁש ִּבכְ ֵדי לְ ַק ֵּבל ֶאת ַה ָ
ּתֹוׁש ִבים ּכָ אן
רֹואה ֶׁש ַא ָּתה ְמ ָב ֵרר לָ ָּמה ַה ָ
יה'ֲ .אנִ י ָ
יְ ָרקֹותָ ,ק ְר ָאה לֹו .הּוא נִ ּגַ ׁש ֵאלֶ ָ
ּוח.
ֵאלֶ ָיהָ ,עלֵ ינּו לִ נְ הֹוג ַּב ֲענָ וָ ה ,וְ ֹלא ְּבגַ ּסּות ָהר ַ
יֹוד ַעת
נֶ ֶע ְמדּו ִּפ ְתאֹם ַעל ָהרֹאׁש' ,לָ ֲח ָׁשה לֹו ְּבקֹול ָצרּודּ' .כֵ ן'ָ ,ש ַֹמח ָא ָדם'ַ ,א ְּת ַ
יֹוד ַעת' ָענְ ָתה'ֲ ,א ָבל
ֹאׁשּה ִּב ְׁשלִ ילָ ה'ֲ .אנִ י ֵאינֶ ּנִ י ַ
לְ ַה ְס ִּביר לִ י?' ַהּזְ ֵקנָ ה נִ ְענְ ָעה ר ָ
קֹור ִאים
ְּב ֶפ ֶרק ו ֶׁש ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות ֶׁשאֹותֹו ָאנּו ְ
יִ ָּתכֵ ן ֶׁש ַּב ְעלִ י יֵ ַדע'.
ּתֹורה
תּובה ְר ִׁש ַימת ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ַה ָ
ַה ַּׁש ָּבתּ ,כְ ָ
עֹורר לְ ַחּיִ ים'ֵ .איפֹה הּוא?' ָׁש ַאל ֶאת ַהּזְ ֵקנָ הּ'ְ .ב ֵבית ַהחֹולִ ים ֶׁש ָּב ִעיר
ָא ָדם ִה ְת ֵ
ְנִקנֵ ית ָּב ֶהםֶ .א ָחד ֵמ ֶהם ִהיא ָה ֲענָ וָ הַ .על יְ ֵדי
יׁשהּו
יבה ַהּזְ ֵקנָ ה ְּב ַׁשלְ וָ הּ ,כִ ְביָ כֹול ְּבכָ ל יֹום ִמ ֶ
עֹומד לָ מּות'ֵ ,ה ִׁש ָ
ֵ
ַהּגְ דֹולָ ה,
עֹומד לָ מּותִ .היא ָמ ְס ָרה לְ ָא ָדם ֶאת ֵׁשם ֵּבית ַהחֹולִ ים ּוכְ ָת ְבּתֹו ,וְ הּוא
ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ְח ָּתּה ֵ
ּתֹורה ,לִ לְ מֹוד ּולְ ָה ִבין
ָה ֲענָ וָ ה ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ְת ַח ֵּבר לַ ָ
רּורים
ּוב ִ
ׁשֹוטטּות ְמ ֻמ ֶּׁשכֶ ת ֵּבין ַה ֲח ָד ִרים ֵ
ְ
אֹותּה ָה ִעיר .לְ ַא ַחר
ָ
ִמ ֵהר לִ נְ ס ַֹע ֶאל
אֹותּה ּכָ ָראּוי!
ָ
ּנֹוטה לָ מּות .הּוא
רֹופ ִאים וְ ֵא ֶצל ָה ֲא ָחיֹותָ ,מ ָצא ָא ָדם ֶאת ַהּזָ ֵקן ַה ֶ
נִ ְמ ָר ִצים ֵא ֶצל ָה ְ
ְּב ֶה ְחלֵ ט ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ּכָ ְך ,וְ ָא ָדם ָּפ ַחד ֶׁש ִאם יְ ַד ֵּבר – ִּת ְפ ַרח נִ ְׁש ָמתֹו.
יתי ֶא ְצלְ ָך ַּבּכְ ָפר'ָּ ,פ ַתח וְ ָא ַמרֹ ,לא לִ ְפנֵ י ֶׁש ָּמ ַסר לַ ּזָ ֵקן
ַה ַּס ְק ָרנּות ּגָ ְב ָרה ַעל ַהּכֹל'ָ .היִ ִ
ּתֹוׁש ִבים יָ ְצאּו לְ כִ ּכַ ר ַהּׁשּוק
יתי ֶׁש ְּבב ֶֹקר ֶא ָחד ּכָ ל ַה ָ
יׁשת ָׁשלֹום ֵמ ִא ְׁשּתֹו' ,וְ ָר ִא ִ
ְּד ִר ַ
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
וְ נֶ ֶע ְמדּו ַעל ָהרֹאׁש .לָ ָּמה? ָמה ַה ִּס ָּבה ֶׁשל ַה ִּמנְ ָהג ַה ְמ ַענְ יֵ ן ַהּזֶ ה?' ַהּזָ ֵקן ָׁש ַמע ֶאת
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ַה ְּׁש ֵאלָ ה וְ ִה ְת ִחיל לִ ְצחֹקּ ...כָ ל ּגּופֹו ָר ַטט ,וְ ָא ָדם ָח ַׁשׁש לְ ַחּיָ יוֲ .א ָבל הּוא נִ ְׁש ַאר
לילדים
או באתר ערוץ מאיר
ּיֹוד ַע ָמ ַתי ִה ְת ִחיל ַה ִּמנְ ָהג ַהּזֶ הֲ .אנִ י ׁשֹוכֵ ב
ַּב ַחּיִ ים וְ ָענָ ה'ֲ :אנִ י ּכַ ּנִ ְר ֶאה ָה ַא ֲחרֹון ֶׁש ֵ
עֹומד לָ מּותֲ .א ָבל ְּב ַע ְׂשרֹות ַה ָּׁשנִ ים
אֹומ ִרים ֶׁש ֲאנִ י ֵ
רֹופ ִאים ְ
ּכָ אן ּכְ ָבר ֲהמֹון זְ ַמן ,וְ ָה ְ
ָה ַא ֲחרֹונֹות ֵהם ֲע ַדיִ ן ֹלא ָצ ְדקּוֲ ...א ַס ֵּפר לְ ָך ֶמה ָהיָ ה'.
ּמֹוׁשל ַּבּכְ ָפר ֶׁשּלָ נּו ָהיָ ה ִאיׁש ִט ֵּפׁש וְ ַרע לֵ ב .הּוא ֵמת ִמּזְ ַמן וְ טֹוב ֶׁשּכָ ְךְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ַהּיָ ֵר ַח ָהיָ ה
ָא ָדם ִׁשּלֵ ב ֶאת יָ ָדיו וְ ִה ְק ִׁשיב לַ ּזָ ֵקן' :לִ ְפנֵ י ָׁשנִ ים ַרּבֹותַ ,ה ֵ
ּובּה ַה ֻח ִּקיםֲ .א ָבל ָמה?
ּומ ֲחזִ יק ֶאת ָה ִאּגֶ ֶרת ָ
ִמ ְת ַמּלֵ א ,יָ ַד ְענּו ֶׁש ָּמ ָחר יָ צּוצּו ּגְ זֵ רֹות וְ ֻח ִּקים ֲח ָד ִׁשים ִמ ֶּמּנּוַּ .בּב ֶֹקר הּוא ָהיָ ה ַמּגִ ַיע ְּב ַע ְצמֹו לְ כִ ּכַ ר ַהּׁשּוקַ ,
מֹוׁשל
ּמֹוׁשל ֵמת ִמּזְ ַמןִּ ,ב ְמקֹומֹו ִהּגִ ַיע ֵ
אֹותנּו לַ ֲעמֹד ַעל ָהרֹאׁש ּכְ ֵדי לִ ְקרֹא ָמה ּכָ תּוב ָּבּהָ ...ע ְברּו ָׁשנִ יםַ ,ה ֵ
ּמֹוׁשל ָהיָ ה ַמ ֲחזִ יק ֶאת ָה ִאּגֶ ֶרת ָהפּוְך ,וְ ִאּלֵ ץ ָ
ַה ֵ
יאים'...
טֹוב לֵ ב ּונְ טּול ִׁשגְ עֹונֹותִ ,איׁש ֵאינֹו ַמ ֲחזִ יק ִאּגְ רֹות ֲהפּוכֹות ְּבכִ ּכַ ר ָה ִעירֲ ,א ָבל ֲאנָ ִׁשים ֲע ַדיִ ן ַמ ְמ ִׁשיכִ ים לַ ֲעמֹד ַעל ָהרֹאׁש! ֶׁשּיִ ְהיּו ְּב ִר ִ
עּותם'...
ּתֹוׁש ִבים ַעל ָט ָ
הֹודה לַ ּזָ ֵקן' ,וְ כָ ְך ּתּוכַ ל לְ ַה ֲע ִמיד ֶאת ַה ָ
ִ'ּת ְהיֶ ה ַא ָּתה ָּב ִריא'ִ ,חּיֵ ְך ָא ָדם וְ ָ
•
ּיּובּיִ ים .לִ ְפ ָע ִמים ָא ָדם
מֹובילָ ה לִ ְד ָב ִרים ִח ִ
עֹושֹים ּכֻ ּלָ ם – יֵ ׁש ְּבכָ ְך ִט ְּפׁשּות ְמ ֻסּיֶ ֶמתִּ .ת ְסמֹנֶ ת ָה ֵע ֶדר ַהּזֹאת ֹלא ָּת ִמיד ִ
עֹושֹים ַרק ּכִ י ּכָ ְך ִ
שוֹת ַמה ֶּׁשּכֻ ּלָ ם ִ
לַ ֲע ֹ
טֹובהְּ ,בלִ י לָ ִשֹים לֵ ב ֶׁשּכָ ֵעת
ּדֹומהֲ .א ָבל לְ ִע ִּתים ַהּנְ תּונִ ים ִמ ְׁש ַּתּנִ ים ,וְ ָה ָא ָדם ַמ ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכֹו ַהֹּלא ָ
יבה ֶׁשּלֹו וְ כַ ֶ
ְמ ָס ֵרב לְ ִה ְׁש ַּתּנֹות ִּבגְ לַ ל נְ תּונִ ים ְמ ֻסּיָ ִמים ַּב ְּס ִב ָ
בֹותינּו.
יֵ ׁש לֹו ֶאת ַהיְ כֹלֶ ת לְ ִה ְׁש ַּתּנֹות .וְ עֹוד ָּד ָברַּ :בּיַ ֲהדּות יֵ ׁש ַה ְר ֵּבה ִמנְ ָהגִ ים ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ְּמ ִרים ַעד ַהּיֹום ,לַ ְמרֹות ֶׁש ֵאין ָּב ֶהם צ ֶֹרְך ּכַ ּיֹוםַ ,רק ּכִ י ּכָ ְך נָ ֲהגּו ֲא ֵ
ְׁש ִמ ַירת ַה ָּמס ֶֹרת ִהיא ִס ָּבה ַמ ְס ֶּפ ֶקת לְ ַׁש ֵּמר ֶאת ַה ִּמנְ ָהגִ ים.
באדיבות "שלום לעם"

פרשה מאירה

מא ִיריִירי
מ ִ

שומרים על היגיינה (ניקיון) ונשמרים מהקורונה!

פרשת במדבר תש"פ

שאלות בפרשה

חידת חדגא:
איזה שבט היה תחת
דגל האחיין שלו?

בט לא נמנה יחד עם כל השבטים?

 .1איזה ש
 .2מה היה מניין בני שבט לוי?
 .3מי היה נשיא בני זבולון?
באיזה צד היה דגל מחנה ראובן?
.4
תחת איזה דגל היה שבט נפתלי?
.5
" .6ואלה תולדות אהרן ומשה" –
לא בני משה אינם מוזכרים? (רש"י)
וה
היה מופקד על נשיאת ארון העדות?
 .7מי

חידת פולקע:
מיהו זה שבולע
את הקודש?

מילים לשבועות
לפניכם  12מושגים מבולבלים ,שקשורים לחג השבועות .האם תוכלו לזהות אותם?
רות מתנה
__________

הנשבע יתמים
__________

מי ירכוב
__________

קצח הגיר
__________

איך בלל חם
__________

הרס יין
__________

עת שובו
__________

העומס פרי תר
__________

מוטי בו
__________

שורשם יגלל
__________

לכם הדוד
__________

מילת גרות
__________

מצאו את ההבדלים
האם תצליחו למצוא  7הבדלים בין האיורים?

איך שוטפים ידיים?

