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ׁשֹובל ֶׁשל ֲא ַבק ְּד ָרכִ ים וְ נַ ַער ֶא ָחד
ָ
יה
חֹור ָ
הֹות ָירה ֵמ ֲא ֶ
ִ
ַהּכִ ְרּכָ ָרה ַה ְמפ ֶֹא ֶרת
ֶׁש ֵעינָ יו ְמלֵ אֹות ִּב ְד ָמעֹותַ .ה ְּפ ֵר ָדה ֶׁשּנִ כְ ְּפ ָתה ַעל ַהּנָ ִסיְך טֹונִ י ֵמ ָא ִביוַ ,ה ֶּמלֶ ְך
צֹוריםֶׁ ,שּבֹו ָּפ ַצח ָּב ֶרגַ ע ֶׁש ֵה ִבין ּכִ י
יבה אֹותֹו ַעד ּכְ ֵדי ֶּבכִ י ֲח ַסר ַמ ֲע ִ
ארלֶ ,ה ֱע ִצ ָ
ַק ְ
רֹותיו
הֹועילּו ,וְ ַה ְפ ָצ ָ
נֹוס ַע לִ זְ ַמן ָארְֹךּ .כָ ל ַּת ֲחנּונָ יו ֹלא ִ
ָאכֵ ן ָא ִביו הֹולֵ ְך ִמ ֶּמּנּו וְ ֵ
ָה ַרּבֹותֶׁ ,שּיַ ְסּכִ ים ַה ֶּמלֶ ְך לְ ִה ָּׁש ֵאר ָּב ַא ְרמֹון ,וְ ֹלא לָ ֵצאת לַ ַּמ ָּסע ַהּזֶ ה – נַ ֲענּו
ִּב ְׁשלִ ילָ ה.
ָ'ּת ִבין ,טֹונִ י' ,לָ ַחׁש לֹו ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ִרגְ ֵעי ַה ְּפ ֵר ָדהְּ ,ב ֶט ֶרם ִה ְפלִ יגָ ה ַה ֶּמ ְרּכָ ָבה לְ ַד ְרּכָ ּה.
כּותי וְ ֶאת ַה ִּׁשלְ טֹון
נֹועד לְ ַחּזֵ ק ֶאת ַמלְ ִ
יֹוצא ּכָ ֵעתַ ,
ַ'ה ַּמ ָּסע ַהּזֶ ה ֶׁש ֵאלָ יו ֲאנִ י ֵ
ִהזְ ַּד ְּמנּות ְׁשנִ ּיָ ה
אֹותם ָע ִרים ּוכְ ָפ ִריםַ .על יְ ֵדי ַה ִּבּקּור ֶׁשּלִ י ַּב ְּמקֹומֹות ַהּלָ לּו ֲאנִ י ֶא ְמנַ ע
ֶׁשּלִ י ְּבכָ ל ָ
ֶאת ַה ֶּמ ֶרד ַה ָּבאֶׁ ,שאּולַ י ָעלּול לָ קּום ְּביֹום ִמן ַהּיָ ִמים .וְ לָ כֵ ןִ ,עם ּכָ ל ַא ֲה ָב ִתי
ֵאלֶ יָךֲ ,אנִ י נֶ ֱאלָ ץ לְ ִה ָּפ ֵרד ִמ ְּמָך לִ זְ ַמן ְמ ֻמ ָּׁשְךַ ,עד ֶׁש ֲא ַסּיֵ ם ֶאת ַה ִּסּיּור ְּב ַר ֲח ֵבי
ַּב ָּׁשב ַּוע ֶׁש ָע ַבר ָחגַ גְ נּו ֶאת ַחג ַה ָּׁשבּועֹותֲ .א ָבל
ַה ְּמ ִדינָ ה ּכֻ ּלָ ּה'.
אֹותנּו ַּדוְ ָקא לְ ַחג
ֹלתָך' ַמ ֲחזִ ָירה ָ
ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁשב ַּוע ְ'ּב ַה ֲע ְ
ַה ֶּפ ַסחְּ .בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִקּיְ מּו ֶאת ִמ ְצוַ ת ַה ֶּפ ַסח ַּב ִּמ ְד ָּבר
ארל ֵס ֵרב'ָ :עלֶ יָך לְ ַה ְמ ִׁשיְך
אֹותי ִא ְּתָך!' ִּב ֵּקׁש טֹונִ יֲ .א ָבל ַה ֶּמלֶ ְך ַק ְ
ָ'אז ִּת ַּקח ִ
ּמּודיָך' .וְ ַעכְ ָׁשו – ּכָ ְך נִ ְר ֶאה ֵמ ָהא ֶֹפק
לִ לְ מֹד ּכָ ָרגִ ילֵ .אינֶ ּנִ י ְמ ֻענְ יָ ן לִ ְפּג ַֹע ְּבחֹק לִ ֶ
נָׁשים ֶׁש ָהיּו ְט ֵמ ִאים
וְ ִה ְק ִריבּו ָק ְר ַּבן ֶּפ ַסחֲ .א ָבל ָהיּו ֲא ִ
עֹומד ּכְ ֶׁש ֶע ֶצב ַעל ָּפנָ יו,
ּובּה ַה ֶּמלֶ ְך ּכְ ָבר ְמ ֻר ֶח ֶקת ּכִ ְב ַרת ֶּד ֶרְך .וְ טֹונִ י ֵ
– ָה ֲעגָ לָ ה ָ
ִּבזְ ַמן ַה ְק ָר ַבת ַה ֶּפ ַסחַ .ה ְּט ֵמ ִאים ֵאינָ ם יְ כֹולִ ים לְ ָה ִביא
ּגּועְּ ,ב ֶט ֶרם יָ בֹוא ַהּגַ ל ַה ָּבא ֶׁשל ַה ְּד ָמעֹות.
מֹוחה ִּד ְמ ָעה ַא ֲחרֹונָ ה ֶׁשל ּגַ ְע ַ
וְ הּוא ֶ
ָק ְר ַּבןֲ .א ָבל ֵהם ָרצּו ְמאֹד לְ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת ָק ְר ַּבן
ּכְ כָ ל ֶׁש ָחלְ פּו ַהּיָ ִמים – ּכָ ְך ִה ְתּגַ ֵּבר ַה ִּדכְ ּדּוְך ֶׁשּבֹו ָהיָ ה ָׁשרּוי ַהּנָ ִסיְך .הּוא ֵה ֵחל
יֹותר!
ַה ֶּפ ַסחֶׁ ,ש ִהיא ִמ ְצוָ ה ֲחׁש ָּובה ְּב ֵ
ּגּופנִ י ִה ַּד ְר ֵּדר ַאף הּואַ .ה ְמ ָׁש ֵרת ֶׁש ָהיָ ה ָּבא לִ ְקרֹא
ּומ ָּצבֹו ַה ָ
ׁשֹוק ַע ְּב ִדּכָ אֹון ַמרַ ,
ֵ
נָׁשים ָּפנּו לְ מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן וְ ָא ְמרּו "לָ ָּמה נִ ּגָ ַרע
ָה ֲא ִ
יֹוׁשב ְּב ִבגְ ֵדי ַהּלַ יְ לָ הֵ ,עינָ יו ּכְ בּויֹות ,וְ הּוא ֲח ַסר
רּוחת ַהּב ֶֹקרָ ,מ ָצא אֹותֹו ֵ
לֹו לַ ֲא ַ
לְ ִבלְ ִּתי ַה ְק ִריב ֶאת ָק ְר ַּבן ה' ְּבמ ֲֹעדֹו ְּבתֹוְך ְּבנֵ י
ֵּת ָאבֹון לְ גַ ְמ ֵרי.
יִ ְׂש ָר ֵאל"? ֲאנַ ְחנּו ֵאינֶ ּנּו ר ִֹוצים לְ ַה ְפ ִסיד!
יֹוע ָציוֶ ,ה ְחלִ יטּו לְ נַ ּסֹות ּולְ ַש ֵֹּמ ַח אֹותֹו ְּבכָ ל ֶּד ֶרְך
ּכְ ֶׁש ָראּו זֹאת ָש ֵֹרי ַה ֶּמלֶ ְך וְ ֲ
יאה לְ כָ ל ִמי ֶׁש ְּביָ דֹו
ּובּה ְק ִר ָ
מֹוד ָעה ּגְ דֹולָ ה ַּבּכִ ּכָ ר ַה ֶּמ ְרּכָ זִ יתָ ,
ֶא ְפ ָׁש ִריתֵ .הם ָּתלּו ָ
"אין ַמה לַ ֲעׂשֹות,
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָהיָ ה יָ כֹול ל ַֹומר לָ ֶהם ֵ
לְ ַש ֵֹּמ ַח ֶאת ַהּנָ ִסיְך – ֶׁשּיָ בֹוא לְ ַא ְרמֹון ַה ְּמלּוכָ הַ .עד ְמ ֵה ָרה ִה ְת ַמּלְ ָאה ֲח ַצר
ִפ ְס ַפ ְס ֶּתםַּ ...ת ְק ִריבּו ַּב ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה"ֲ ,א ָבל הּוא ֹלא
יצנִ ים ֶׁשּנִ ּסּו לְ ַה ְצ ִחיק ֶאת
יהם לֵ ָ
ָה ַא ְרמֹון ַּב ֲאנָ ִׁשים ִמּסּוגִ ים ׁשֹונִ יםָ .היּו ֵּבינֵ ֶ
זִ לְ זֵ ל ִּבכְ לָ ל ִּב ְׁש ֵאלָ ָתם .מ ֶֹׁשה ִה ְפנָ ה ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ ה לַ ה',
יאים ,עֹוד ּכַ ָּמה ָא ָּמנִ ים ֶה ְראּו
ּומ ְפלִ ִ
ימים ַ
ַהּנָ ִסיְךֲ ,א ֵח ִרים ָהיּו ַּפ ֲעלּולָ נִ ים ַמ ְר ִׁש ִ
וְ ָאכֵ ן ה' נָ ַתן ִהזְ ַּד ְּמנּות ְׁשנִ ּיָ הֶּ :פ ַסח ְׁשנִ יֶּ .פ ַסח ְׁשנִ י
יח ֶאת ַּד ְעּתֹו ֶׁשל טֹונִ י ֵמ ָה ַע ְצבּות ֶׁש ָּבּה
ּוב ִפּסּול ,וְ ִה ְׁש ַּת ְּדלּו לְ ָה ִס ַ
ּכ ָֹחם ְּב ִצּיּור ְ
מֹועדֹו
נָׁשים ֶׁשֹּלא יָ כְ לּו לְ ַה ְק ִריב ֶאת ַה ֶּפ ַסח ְּב ֲ
נ ַֹועד לַ ֲא ִ
ָהיָ ה נָ תּון.
יסן ,וְ ֵהם זֹוכִ ים לְ ַה ְׁשלִ ים ֶאת ַה ְק ָר ַבת ַה ָּק ְר ָּבן
ְּבי"ד ְּבנִ ָ
ַאְך לַ ָּׁשוְ א .לַ ְמרֹות ּכָ ל ַה ַּמ ֲא ַמ ִּצים וְ כָ ל ַה ַּת ֲענּוגִ ים וְ ַה ֲחוָ יֹות ַהּׁשֹונֹות – טֹונִ י ָחזַ ר
יֹותרְּ ,בי"ד ְּב ִאּיָ ר.
ח ֶֹדׁש ְמ ֻא ָחר ֵ
מֹופ ִעים הּוא
אֹותם ְרגָ ִעים ֶׁשל ָ
ּיּומםָ .א ְמנָ ם ְּב ָ
לִ ְׁשק ַֹע ְּב ַע ְצבּות ִמּיָ ד לְ ַא ַחר ִס ָ
ֵמ ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ ה נִלְ ַמד לְ ַע ְצ ֵמנּו ֶׁש ַאף ַּפ ַעם ֲאנַ ְחנּו ֹלא
ִה ְתּבֹונֵ ן ַּבּנַ ֲע ֶׂשה ,וַ ֲא ִפּלּו ֶה ֱעלָ ה ּפֹה וָ ָׁשם ִחּיּוְך ַעל ְש ָֹפ ָתיוֲ ,א ָבל לְ ַא ַחר ֶׁשּיָ ְצאּו
ְצ ִריכִ ים לַ ְחׁשֹוׁש ִמּלִ ְׁשאֹול ּולְ ַב ֵּקׁש ֶאת ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו
אֹוב ֵדי ֵעצֹותַ .עד
ּיֹוע ִצים ָהיּו ְ
ָה ֲאנָ ִׁשים ֵמ ַח ְדרֹו ,הּוא ָׁש ַקע ׁשּוב ְּב ִדכְ אֹונֹוַ .ה ֲ
ְצ ִריכִ ים ,אֹו ֶׁש ִה ְפ ַס ְדנּו ֶׁשֹּלא ְּב ַא ְׁש ָמ ֵתנּו .יָ כֹול לִ ְהיֹות
ֶׁש ָּקם ֶא ָחד ֵמ ֶהם וְ ָא ַמר'ֶ :א ַּסע ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך וַ ֲא ַע ְדּכֵ ן אֹותֹו ַּב ַּמ ָּצב ,וְ גַ ם ֶא ְׁש ַאל
ֶׁשּיִ ָּמ ֵצא ִּפ ְתרֹון וְ נּוכַ ל לְ ַה ְׁשלִ ים ֶאת ֶה ָח ֵסר!
שוֹת ִעם ְּבנֹו ַהּנָ ִסיְך'ּ .כֵ יוָ ן ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה לָ ֶהם ְּב ֵר ָרה ַא ֶח ֶרתִ ,הנְ ֲהנּו
אֹותֹו ָמה לַ ֲע ֹ
ֲח ֵב ָריו ְּב ִחּיּוב ,וְ ִה ְסּכִ ימּו ִעם ָה ַר ְעיֹון ֶׁשּלֹו.
ארל .יָ ִמים
נֹוס ַע ַּב ַּמ ְסלּול ֶׁשּבֹו ָע ַבר ַה ֶּמלֶ ְך ַק ְ
ּיֹועץ ָעלָ ה ַעל סּוס ָמ ִהיר ,וְ ֵה ֵחל ֵ
ַה ֵ
יׁשים ָע ְברּו ָעלָ יו ִּב ְד ִה ָירהַ ,עד ֶׁשּלְ ַבּסֹוף ָמ ָצא ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ַא ַחד
ּומ ִּת ִ
ֲא ֻרּכִ ים ַ
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
ּתֹוׁש ִבים .הּוא ִה ְמ ִּתין ַעד ֶׁשּיְ ַסּיֵ ם ֶאת
נֹואם מּול ַה ָ
עֹומד ַעל ָּב ָמה ,וְ ֵ
ַהּכְ ָפ ִרים ֵ
התקשרו02-6461323 :
ְּד ָב ָריו ,וְ ָאז נִ ּגַ ׁש ֵאלָ יו וְ ִס ֵּפר לֹו ֶאת ֲא ֶׁשר ִמ ְתחֹולֵ ל ִעם טֹונִ י ,וְ ַעל ָה ֶע ֶצב ֶׁשּבֹו
לילדים
או באתר ערוץ מאיר
ּוב ֵּקׁש:
ּיֹועץ ַעל ַהיְ ִד ָיעה ִ
הֹודה לַ ֵ
קּועַ .ה ֶּמלֶ ְך ִה ְר ֵהר ְמ ַעטַ ,א ַחר ּכָ ְך ָ
הּוא ָׁש ַ
שוֹת'.
ַ'ה ְמ ֵּתן ְּב ַב ָּק ָׁשה ַעד ָמ ָחר ,וְ א ַֹמר לְ ָך ָמה לַ ֲע ֹ
יח ֶׁשל ְּדיֹו ָט ִרי'ֶ .את ַה ֵּס ֶפר ַהּזֶ ה ּכָ ַת ְב ִּתי ַהּלַ יְ לָ ה'ָ ,א ַמר לֹו ַה ֶּמלֶ ְך ּכְ ֶׁש ֵעינָ יו ְטרּוטֹות.
ּיֹועץ לִ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ,וְ ִק ֵּבל ִמּיָ ָדיו ֵס ֶפר ּכָ רּוְך ַּב ַעל ֵר ַ
לְ ָמ ֳח ָרת ָּבא ַה ֵ
שוֹת ּכְ ִצּוּויֹו .הּוא ָׁשב ֶאל
ארל לַ ֲע ֹ
יח לַ ֶּמלֶ ְך ַק ְ
ּיֹועץ ָקד ִק ָּדה ,וְ ִה ְב ִט ַ
עֹודד לְ ִמ ְק ָרא ַה ְּד ָב ִרים'ַ .ה ֵ
ּובוַ ַדאי יִ ְת ֵ
ֵ'ּתן אֹותֹו ְּב ַב ָּק ָׁשה לִ ְבנִ י ַהּנָ ִסיְך ֶׁשּיִ ְק ָרא ּבֹוְ ,
ֹלח ֶאת ַה ֵּס ֶפר ֶאל ַהּנָ ִסיְך ֶה ָעצּוב'ֱ .אמֹר לֹו ֶׁש ָא ִביו ַה ֶּמלֶ ְך יָ רּום הֹודֹו ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו לִ ְקרֹא ַּב ֵּס ֶפר',
ּומ ֵהר לִ ְׁש ַ
ַא ְרמֹון ַה ְּמלּוכָ ה ַּב ְּמ ִהירּות ַה ֵּמ ַיר ִּביתִ ,
יח.
הֹוד ַיע לַ ָּׁשלִ ַ
ִ
יצד נִ ְבנָ ה ָה ַא ְרמֹון ,וְ ֵאיְך
ְּבתֹוְך ָׁש ָעה ַקּלָ ה ָהיָ ה ַה ֵּס ֶפר ֻמּנָ ח ְּביָ ָדיו ֶׁשל טֹונִ י ַהּנָ ִסיְך ,וְ הּוא ֵה ֵחל לִ ְקרֹא ּבֹו .הּוא יָ ַׁשב ְמ ֻר ָּתקַּ .ב ֵּס ֶפר ִס ֵּפר לֹו ָא ִביו ּכֵ ַ
ּומלֶ ְךֶׁ ,ש ֶה ֱע ִביר ֶאת ַה ַּׁש ְר ִביט לִ ְבנֹו .הּוא ֹלא ָּפ ַסח ַעל
ׁשֹוׁשלֶ ת ַה ְּמלּוכָ ה ּוגְ ֻדּלָ תֹו ֶׁשל ּכָ ל ֶמלֶ ְך ֶ
ֶ
הּוק ָמה ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ּכֻ ּלָ ּהָ .היָ ה ּבֹו ֵּתאּור ְמ ֻד ְק ָּדק ֶׁשל
ְ
ּמּוסי ַה ְּמלּוכָ ה,
יבת ֻח ֵּקי ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ נִ ֵ
ארל לִ כְ ִת ַ
יהֶּ .פ ֶרק ְמיֻ ָחד ִה ְק ִּדיׁש ַה ֶּמלֶ ְך ַק ְ
ַהּזְ ַמּנִ ים ַה ָּק ִׁשים ֶׁש ָע ְברּו ַעל ַה ַּמ ְמלָ כָ ה וְ ַעל ַה ִּמלְ ָחמֹות ֶׁש ָּבאּו ָעלֶ ָ
ּכְ ֶׁשהּוא ַמ ְר ִחיב ַעל ָהא ֶֹׁשר ַהּגָ דֹול ֶׁש ֻּמ ְב ָטח לְ ִמי ֶׁש ִּמ ְתנַ ֵהג ָּבא ֶֹפן ֶׁשּנִ ְק ַּבע לִ ְפנֵ י ּדֹורֹות ַר ִּבים.
ּלֹותיו ֶׁשל ָא ִביו' :וְ כָ ל ַהּגְ ֻדּלָ ה
יאה ְּב ִמ ָ
ּוצ ַמ ְרמ ֶֹרת ָע ְב ָרה ּבֹו ּכְ ֶׁש ִּסּיֵ ם ֶאת ַה ְּק ִר ָ
ארלְ .
לַ יְ לָ ה ָׁשלֵ ם יָ ַׁשב ַהּנָ ִסיְך טֹונִ י וְ ָק ָרא ֶאת ַמה ֶּׁשּכָ ַתב לֹו ָא ִביוַ ,ה ֶּמלֶ ְך ַק ְ
רּוחת ַהּב ֶֹקר ,הּוא ֻה ְפ ַּתע לִ ְמצֹא אֹותֹו לָ בּוׁש
וְ ַה ַּמ ְמלָ כָ ה ַהּזֹאת – ִּת ְהיֶ ה ֶׁשּלְ ָך ,נָ ִסיְך יָ ָקר וְ ָאהּוב ֶׁשּלִ י!' ַּבּב ֶֹקרּ ,כְ ֶׁש ִהּגִ ַיע ַה ְמ ָׁש ֵרת לְ לַ ּוֹות אֹותֹו לַ ֲא ַ
חּ-יָ ְ-ך...ּו-מ ֻ
ּומּוכָ ן ְ
באדיבות "שלום לעם"

פרשה מאירה

מא ִיריִירי
מ ִ

שומרים על היגיינה (ניקיון) ונשמרים מהקורונה!

פרשת בהעלותך תש"פ

שאלות בפרשה

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

החליפו הלוויים בעבודת המשכן?
את מי
קיד העלאת נרות המנורה במשכן?
מי קיבל את תפ
מתי חל פסח שני?
מר שפסח שני נועד למי שלא רצה
האם נכון לו
לחגוג את הפסח הראשון?
למה התאוו האספסוף?
רה כשעם ישראל אכל את השליו?
מה ק
מדוע מרים קיבלה צרעת?
כמה ימים המתינו ישראל למרים?

חידת חדגא:
חמש מילים שנאמרות
לרפואה ,בפרשה.

חידת פולקע:
מה הקשר בין סוף
הפרשה לתחילת הפרשה
הבאה?

חידת המבוכים הגדולה
המטרה :למצוא נושא בפרשה ,שמורכב מ 6-אותיות.

איך עושים את זה?
שלב א :בכל מבוך יש  3פתחים .ליד כל פתח יש אות .רק אחד מהפתחים מוביל למרכז
המבוך .גלו בכל מבוך איזה פתח מוביל למרכז ,וקבלו את  6האותיות הנכונות.
שלב ב :בפינת כל מבוך ישנו מספר .סדרו את האותיות שקיבלתם מהמבוכים לפי סדר
המספרים ,בהתאם למבוך בו קיבלתם כל אות.

מה קיבלתם? _ _ _ _ _ _

