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האוזניות
שכבו
סיפור לשבת

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת וירא תש"פ

פרשה מאירה
ְרגִ יׁשּות לֶ ָח ֵבר
לֹומכֶ ם?
ָׁשלֹום ֲח ֵב ִריםַ ,מה ְּׁש ְ
ּתֹורה
יהם ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַה ָ
ּפּורים ֲעלֵ ֶ
ֶא ָחד ֵמ ַה ִּס ִ
ְּב ָפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ ָרא ,הּוא ַה ִּסּפּור ַעל ֲה ִפיכַ ת ְסדֹום
מֹורה ָהיּו ֲאנָ ִׁשים
מֹורהַ .אנְ ֵׁשי ְסדֹום וַ ֲע ָ
וַ ֲע ָ
יהם ְמאֹד ,וְ ה' נֶ ֱאלַ ץ לְ ַה ֲענִ יׁש
ְמ ֻקלְ ָקלִ ים ְּב ַמ ֲע ֵׂש ֶ
יהם לִ ְׁש ָמ ָמה.
אֹותם וְ לַ ֲהפֹוְך ֶאת ָע ֵר ֶ
ָ
לֹוטֶׁ ,ש ָהיָ ה ַא ְחיָ נֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוּ ,גַ ר ּגַ ם
רּוע ַה ָּק ֶׁשה.
הּוא ִּב ְסדֹום ,וְ ָהיָ ה ָעלּול לְ ִה ָּפגַ ע ָּב ֵא ַ
ֲא ָבל ה' ִה ִּציל אֹותֹו ְּבא ֶֹפן ְמיֻ ָחד .לֹוט לָ ַקח
רֹוח לִ ְפנֵ י
נֹותיו וְ ֵהם ִה ְס ִּפיקּו לִ ְב ַ
ּוב ָ
ֶאת ִא ְׁשּתֹו ְ
ֶׁש ֶה ָע ִרים ֻה ְׁש ְמדּו.
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּוֶׁ ,ש ֵא ֶׁשת לֹוט ֹלא ִה ְת ַא ְּפ ָקה
ַה ָ
יחה ,לִ ְראֹות
ּתֹוב ָבה לְ ָאחֹור ִּבזְ ַמן ַה ְּב ִר ָ
וְ ִהיא ִה ְס ְ
מֹורה נֶ ֱה ָפכֹותִ .היא נֶ ֱענְ ָׁשה וְ ָה ְפכָ ה
יצד ְסדֹום וַ ֲע ָ
ּכֵ ַ
ּדּוע ה' ֶה ֱענִ יׁש ֶאת ֵא ֶׁשת לֹוט? ָמה
לִ נְ ִציב ֶמלַ חַ .מ ַ
ּכָ ל ּכָ ְך ָחמּור ַּב ֶּמה ֶּׁש ִהיא ָע ְׂש ָתה?
נּוכַ ל לִ לְ מֹוד ִמּכָ אן ָּד ָבר ָחׁשּובּ .גַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם
ַא ֵחר נֶ ְענָ ׁש ְּב ֶצ ֶדקָ ,עלֵ ינּו לְ ִהּזָ ֵהר ֶׁשּלא לְ ִה ְס ַּתּכֵ ל
ָעלָ יו וְ ֹלא לְ ַבּיֵ ׁש אֹותֹו .לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ְּב ַע ְצ ֵמנּו
טֹובים ,וְ ֵאין לָ נּו ִס ָּבה לְ ַה ִּביט ָּב ָא ָדם
יֹותר ִ
ֵאינֶ נּו ֵ
ּובין ַה ֲח ֵב ִריםִ ,אם ָח ֵבר
ֶׁשּנֶ ֱענָ ׁשּ .כָ ְך ּגַ ם ַּבּכִ ָּתה ֵ
ּתֹובב וְ ֹלא
נֶ ְענָ ׁש ַעל ַמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ָע ָׂשהּ ,כְ ַדאי ֶׁשּנִ ְס ֵ
ּומ ְת ַּבּיֵ ׁש ְּב ַמ ֲע ָׂשיו,
נַ ִּביט ּבֹוּ .גַ ם ּכָ ְך הּוא ָעצּוב ִ
ּנֹוסיף לֹו ַצ ַער ַעל ַצ ֲערֹו.
וְ ֵאין ִס ָּבה ֶׁש ִ
נֹוסיף ַא ֲה ָבה וְ ַא ֲחוָ ה
ִאם נִ נְ ַהג ּכָ ְך ִּב ְרגִ יׁשּותִ ,
ֵּבינֵ ינּו!

מעשה שהיה בצעיר אחד שהיה נוהג לבלות מדי פעם בגלישה
על גלי הים .הוא היה לוקח את הגלשן שלו ויוצא אל הים ,שם
נהנה מהגלישה על הגלים .אהב הוא את המרחבים ,האוויר ,הרוח
והגלים.
את שהייתו על הגלשן היה נוהג להנעים בהאזנה באוזניות למוסיקה
אותה אהב .את האוזניות שלו היה צריך להטעין לפני השימוש
בהן .לכן הוא היה מקפיד לפני יציאתו לחבר את האוזניות למטען,
ולמלא את הסוללות שלהן וכך היה יכול ליהנות מהמוסיקה במשך
שהותו על הגלשן בים.
יום אחד יצא הצעיר שוב אל הים ,מצוייד
בגלשנו האהוב .גם הפעם זכר להטעין את
האוזניות בהטענה מלאה ,לפני שיצא לדרכו.
הוא הגיע אל הים ,שם את האוזניות על
אוזניו ועלה על הגלשן .הוא הספיק
ליהנות זמן קצר ,אך לפתע כבו האוזניות.
המוסיקה פסקה באחת.
"מה זה?!" ,תהה הצעיר לעצמו" .הרי הטענתי את האוזניות
והן אמורות לפעול לפחות שלוש שעות בלי בעיה! למה הן כבו
עכשיו?!"
הוא הצטער וקצת התעצבן על מה שקרה לו .מדוע נהרסה לו
התוכנית ככה? הגלישה בלי האוזניות אינה מהנה אותו באותה מדה
כלל! הוא התלבט מעט אם לצאת ולחזור הביתה ,או להמשיך לגלוש
בלי המוסיקה .לבסוף החליט להמשיך בגלישה ,בלי האוזניות.
עבר זמן מועט ופתאום הוא שומע מרחוק קול עמום ,מכיוון הים.
"מה זה?" ,הוא תוהה לעצמו.
עוברות שניות נוספות ולפתע הוא שומע עוד קול של קריאה
עמומה .הוא מביט סביבו ולפתע הוא רואה מרחוק אדם טובע
בתוך המים! רק ידו של הטובע עוד היתה מעל המים ,אבל גופו
כבר החל לשקוע במים...
הגולש הצעיר הפנה את הגלשן לעבר האיש הטובע וזינק אליו
במהירות .הוא הצליח להציל האיש ממש ברגעים האחרונים ,לפני
שטבע!
הצעיר הנדהם לא ידע את נפשו :כל כך הצטערתי על האוזניות
שכבו לי פתאום ,אבל רק בזכות מה שקרה זכיתי להציל את האיש
הטובע! איזה נס!
• • •

לרכישת מנוי לערוץ הילדים
התקשרו02-6461323 :
או באתר ערוץ מאיר לילדים

סיפור אמיתי זה מלמד אותנו שלפעמים אנחנו מצטערים על דברים
שקורים לנו ,אבל בסופו של דבר ייתכן שמה שציער אותנו יתברר
דווקא כדבר טוב מאוד!
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ענו על החידות שבעלון ואולי תזכו בפרס!
תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

פרשת וירא תש"פ

שאלות בפרשה

כמה מלאכים הגיעו אל אברהם?
.1
תה שרה כששמעה שייוולד לה בן?
 .2מה עש
ששמע שה' רוצה להפוך את סדום?
 .3מה עשה אברהם כ
יסו לפגוע במלאכים שבאו אל לוט?
 .4מה קרה לאנשים שנ
 .5איך קראו למלך גרר?
זה גיל נערכה ברית מילה ליצחק?
 .6באי
לגירושה של הגר מבית אברהם?
 .7האם ה' הסכים
אברהם בסוף העקדה על המזבח?
 .8את מה הקריב

חידת חדגא:
את פעולת שמי עשה
אבי ועשתה אימי ואף
אחי החורג ...מי אני?

חידת פולקע:
מהיכן בפרשת השבוע ניתן
ללמוד על חשיבותו של
מניין של עשרה אנשים?

"קרא למקום ההוא באר שבע"
מצאו  10הבדלים בין האיורים!

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
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העונה החדשה!

