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ִּבילִ י ָהיָ ה ָה ִאּלֵ ם ֶׁשל ַהּכְ ָפר ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ַרּבֹותּ .כָ ְך נֹולַ ד ,לְ ֹלא יְ כֹלֶ ת לְ ַד ֵּבר,
ּמּובן ִר ֲחמּו ָעלָ יוֲ ,א ָבל
ּתֹוׁש ִבים ִהּכִ ירּו אֹותֹו וְ ִה ְת ַח ְּׁשבּו ְּב ַמ ָּצבֹוֵ .הם ּכַ ָ
וְ כָ ל ַה ָ
ׁשּובה .הּוא ָהיָ ה
ֹלא ָהיָ ה לְ ֵאל יָ ָדם לַ ֲעׂשֹותִ ,מּלְ ַבד לְ ַד ֵּבר ִעּמֹו וְ ֹלא לְ ַצּפֹות לִ ְת ָ
אֹומ ִרים ַאף ַמ ְר ִּת ַיע.
ּיֹותר ּפֹולֵ ט קֹול ְמ ֻׁשּנֶ ה וְ יֵ ׁש ְ
יהםּ ,ולְ כָ ל ַה ֵ
ְמ ַהנְ ֵהן ֲאלֵ ֶ
זְ ַמן ַרב הּוא ָהיָ ה ָה ִאּלֵ ם ַהּיָ ִחיד ַּבּכְ ָפרַ ,עד ֶׁש ְּביֹום ָח ְר ִּפי ֶא ָחד ִהּגִ ָיעה לַ ָּמקֹום
יה – ִאּלְ ִמיםָ .ה ַא ָּבא וְ ָה ִא ָּמאּ ,כְ מֹו ּגַ ם ַה ֵּבן
נֹות ָ
ּוב ֶ
יה ְ
ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְׁשלֵ ָמה ֶׁשּכָ ל ָּבנֶ ָ
קֹומּיִ ים ִק ְּבלּו ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה
וְ ַה ַּבת ֶׁש ָהיּו לָ ֶהםִ ,ה ְצ ָט ְרפּו לְ ַמ ְעּגַ ל ַה ְּׁש ִת ָיקהַ .ה ְּמ ִ
ּובין ַהּיֶ ֶתר ּגַ ם ִהּכִ ירּו לָ ֶהם ֶאת ִּבילִ י
ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹותָ ,עזְ רּו לָ ֶהם לְ ִה ְת ַא ְקלֵ םֵ ,
ָה ִאּלֵ ם.
לַ ֲעׂשֹות ַּבּזְ ָמן
יחה ַעד ְמ ֵה ָרה לְ ֵה ָח ֵׁשב
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְּברֹונְ סֹוןָ ,ה ִאּלְ ִמים ַה ֲח ָד ִׁשים ַּבּכְ ָפרִ ,ה ְצלִ ָ
קּופה ֹלא
ּתֹוׁש ִבים נָ ְתנּו לָ ֶהם יַ ַחס נָ ִעים וְ ָח ִמים ,וְ תֹוְך ְּת ָ
ּכְ ָׁשוָ ה ֵּבין ָׁשוִ יםַ .ה ָ
ּגֹורר ַּבּכְ ָפר ַה ָּק ָטן.
ֲא ֻרּכָ ה ּכְ ָבר נִ ְׁשּכְ ָחה ָה ֻע ְב ָּדה ֶׁש ֵהם ָע ְברּו ַרק לָ ַא ֲחרֹונָ ה לְ ִה ְת ֵ
ָּפ ָר ַׁשת ְ'ׁשלַ ח' ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ֶאת ַה ִּסּפּור ַעל ֵח ְטא
יצד
יטב ּכֵ ַ
טֹובי ַהּלֵ בֶׁ ,שּכְ ָבר ִהּכִ ירּו ֶאת ָה ִאלְ מּות ִמ ִּבילִ י ,יָ ְדעּו ֵה ֵ
קֹומּיִ ים ֵ
ַה ְּמ ִ
ַה ְמ ַרּגְ לִ יםְּ .בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא ָרצּו לַ ֲעלֹות לָ ָא ֶרץ וְ נִ גְ זַ ר
יהם – ַעל
ּמּובן וְ ֹלא ְּב ִפ ֶ
לְ ַת ְק ֵׁשר ִעם ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְּברֹונְ סֹון ,וְ ַהּלָ לּו הֹודּו – ְּבלִ ָּבם ּכַ ָ
ֲעלֵ ֶיהם לָ מּות ַּב ִּמ ְד ָּברּ .כַ ֲא ֶׁשר ָׁש ְמעּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת
ּתֹודה ,זֹאת ַעל
יהם ַה ֲח ָד ִׁשים ֵהם ִה ִּביעּו ָ
יהם וְ לִ ִיד ֵיד ֶ
ַמּזָ לָ ם ַהּטֹובּ .גַ ם לִ ְׁשכֵ נֵ ֶ
יְ ֵדי ְּתנּועֹות יָ ַדיִ ם וְ ַה ָּבעֹות ָּפנִ ים.
ַהּגְ זֵ ָרה ַה ָּק ָׁשהֵ ,הם ִה ְת ָח ְרטּו'ֲ :אנַ ְחנּו ר ִֹוצים לַ ֲעלֹות
ּתֹוׁש ִבים זָ ְרמּו ַעל ֵמי ְמנּוחֹותִ .מּלְ ַבד ָה ֻע ְב ָּדה
יהם ֶׁשל ַה ָ
ּכָ ְך ָחלְ פּו ַהּיָ ִמים וְ ַחּיֵ ֶ
ֶאל ָה ָא ֶרץ!'
ּובנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְּברֹונְ סֹון
ֶׁש ֵהם ְמ ָא ְר ִחים ַּבּכְ ָפר ֶׁשּלָ ֶהם ֲח ִמ ָּׁשה ִאּלְ ִמים – ִּבילִ י ְ
– ֹלא ֵה ִע ָיקה ַעל לִ ָּבם ׁשּום ְּד ָאגָ ה .וְ ָאז ִה ְפ ִצ ָיעה ֶק ֶרן ֶׁשל ִּת ְקוָ ה ּגַ ם לַ ְּב ָעיָ ה
ְקב ָּוצה ִמ ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָק ָמה וְ ִה ְת ִחילָ ה לָ לֶ כֶ ת לְ ֶא ֶרץ
רֹופא ָחמּוׁש ְּב ִמזְ וָ ָדה
הֹופ ַיע ְּבב ֶֹקר ִמן ַה ְּב ָק ִרים ֵ
ַהּזֹאתְּ ...ב ַׁש ֲע ֵרי ַהּכְ ָפר ַה ָּק ָטן ִ
יִ ְׂש ָר ֵאלֵ .הם ְנִק ְראּו ַ'מ ְע ִּפילִ ים'ֲ .א ָבל זֶ ה ּכְ ָבר ָהיָ ה
ּוב ִמ ְׁש ְק ֵפי ַמ ְצ ֵּבט מּוזָ ִרים וַ ֲא ִפּלּו ַמ ְצ ִח ִיקים'ֲ .אנִ י ֻמ ְמ ֶחה לִ ְב ָעיֹות
ְמכֻ ֶּב ֶדת ְ
"אין ה' ְּב ִק ְר ְּבכֶ ם!",
אֹותםֵ :
ְמ ֻא ָחר ִמ ַּדי .מ ֶֹׁשה ִהזְ ִהיר ָ
הֹוד ַיע ָק ָבל ַעם וְ ֵע ָדה.
ִּדּבּור!' ִ
ּתֹוׁש ִבים וְ ֵה ֵחּלּו לְ ַה ְמ ִטיר
ָ
ּתֹוְך ַּדּקֹות ְספּורֹות ִה ְת ַק ְּבצּו ְס ִביבֹו ּכַ ָּמה וְ כַ ָּמה
ה' ֹלא יַ ֲעזֹור לָ כֶ ם לְ ִהּכָ נֵס ֶאל ָה ָא ֶרץ ַעכְ ָׁשיוּ .כְ ָבר
רּוחַ ,עד ֶׁשּלְ ֶפ ַתע
ּובא ֶֹרְך ַ
ַעל רֹאׁשֹו ְׁש ֵאלֹות לְ ַמכְ ִּביר .הּוא ֵה ִׁשיב לָ ֶהם ְּבנַ ַחת ְ
נִ גְ זְ ָרה ַהּגְ זֵ ָרה ֶׁשֹּלא ּתּוכְ לּו לָ בֹוא ֶאל ָה ָא ֶרץ! ֵהם ֹלא
ָק ַפץ ֶא ָחד וְ ָׁש ַאל'ֶ :רגַ ע! ַא ָּתה יָ כֹול לְ ַר ֵּפא ּגַ ם ִאּלְ ִמים? יֵ ׁש לָ נּו ּכָ אן ַּבּכְ ָפר
נִפּגְ עּו.
ָׁש ְמעּו ֶאל מ ֶֹׁשה ,וְ ָאכֵ ן ֵהם ְ
רֹופא
אֹותם ּכָ ְך ֶׁשּיּוכְ לּו לְ ַד ֵּבר?' ָה ֵ
ָ
ּכַ ָּמה ִאּלְ ִמים ,נִ ְר ֶאה לְ ָך ֶׁשּתּוכַ ל לְ ַר ֵּפא
ַה ֻּמ ְמ ֶחה ִחּיֵ ְך ּכְ ֶׁש ָענָ ה'ֲ :אנִ י יָ כֹול ּגַ ם יָ כֹולַ ,אְך ַה ִּטּפּול ַהּזֶ ה ֵאינֹו זֹול ּכְ לָ ל ּוכְ לָ ל,
לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו נִזְ ּכָ ִרים ְק ָצת ְמ ֻא ָחר ַּב ָּד ָבר ֶׁשאֹותֹו
וְ ַה ַּת ְׁשלּום – ֵמרֹאׁש!'
ֹוׂשים ֶאת אֹותֹו
ָעלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹותִ .אם ַה ַּמ ְע ִּפילִ ים ָהיּו ע ִ
יהםֵ .הם ִמ ִּצ ָּדם
רֹופאָ ,ק ְדרּו ְּפנֵ ֶ
ּדֹורׁש ָה ֵ
קֹומּיִ ים ֶאת ַה ְּסכּום אֹותֹו ֵ
ּכְ ֶׁש ָּׁש ְמעּו ַה ְּמ ִ
ָהיּו מּוכָ נִ ים לֶ ֱאסֹף ֲעבּור ִּבילִ י ֶׁשּלָ ֶהם ֶאת ַהּכֶ ֶסף ַה ָּדרּוׁשֲ ,א ָבל לְ ַׁשּלֵ ם ֵמרֹאׁש?
ַה ָּד ָבר זְ ַמן ָק ָצר לִ ְפנֵ י כֵ ןּ ,כְ ֶׁשעֹוד ֹלא נִ גְ זְ ָרה ַהּגְ זֵ ָרה
רֹופא ַהּזֶ ה ֶּב ֱא ֶמת ֻמ ְמ ֶחה
ּומי ָא ַמר ֶׁש ָה ֵ
יח? ִ
ִמי ָע ֵרב לָ ֶהם ֶׁש ָאכֵ ן ַה ִּטּפּול יַ ְצלִ ַ
– ֵהם ָהיּו זֹוכִ ים לְ ִהּכָ נֵס ֶאל ָה ָא ֶרץ! ֲא ָבל ֵהם ָח ְטאּו
ַּב ְּתחּום וְ ֹלא ְמ ֻד ָּבר ְּבנֹוכֵ ל? ַה ְּס ֵפקֹות ָהיּו ְמיַ ְּס ִרים וְ ֵהם ֹלא יָ ְדעּו ֶאת נַ ְפ ָׁשם
ְּב ֵח ְטא ַה ְמ ַרּגְ לִ ים ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ֵהם ָרצּו לַ ֲעלֹות ,זֶ ה ָהיָ ה
ֵמרֹב ִה ְתלַ ְּב ֻטּיֹות.
רֹופא ֶׁש ָּבא לַ ּכְ ָפר.
ֲא ָבל ְּב ָעיָ ָתם נִ ְפ ְּת ָרה ּכְ ֶׁש ָּׁש ַמע ֲא ִבי ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְּברֹונְ סֹון ַעל ָה ֵ
ּכְ ָבר ְמ ֻא ָחר ִמ ַּדיָ .אז ּבֹואֹו וְ נַ ֲחׁשֹוב טֹוב ַמה ַה ָּד ָבר
ֹלח ֵאלָ יו ֶאת ּכָ ל ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו וְ גַ ם ּכֶ ֶסף ּכְ ֵדי לְ ַׁשּלֵ ם ֵמרֹאׁש
הּוא ִה ְסּכִ ים לִ ְׁש ַ
נַע ֶׂשה אֹותֹו ַּבּזְ ַמן!
ַהּנָ כֹון לַ ֲעׂשֹות ,וְ ֲ
רֹופא ַה ֵּבן וְ ַה ַּבתּ ,כְ מֹו ּגַ ם
ֹלא ָהיָ ה ָח ֵסר לֹוּ .כָ ְך נִ כְ נְ סּו ֶאל ַח ְדרֹו ַה ָּׂשכּור ֶׁשל ָה ֵ
פּורים ֵהם ֵה ֵחּלּו
הֹורים ,לְ ֵבית ְּברֹונְ סֹון .וְ ִהּנֵ ה – ַה ְפלֵ א וָ ֶפלֶ א! ּתֹוְך יָ ִמים ְס ִ
ַה ִ
לְ ַד ֵּבר! ְּת ִחּלָ ה ָא ְמנָ ם ָהיּו ַה ֲה ָברֹות ֶׁשּלָ ֶהם ִּבלְ ִּתי ְּברּורֹות ַּב ֲעלִ ילֲ ,א ָבל ַאט ַאט,
הֹוציא
רֹופא ַה ֻּמ ְפלָ אֵ ,הם ִה ְת ִחילּו לְ ִ
צֹועי ֶׁשל ָה ֵ
ּכְ כָ ל ֶׁש ִה ְת ַק ֵּדם ַה ִּטּפּול ַה ִּמ ְק ִ
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
ּומ ְׁש ָּפ ִטים ְׁשלֵ ִמים! ַהּכְ ָפר ָהיָ ה ּכְ ִסיר ְמ ַב ְע ֵּב ַע ,וְ כֻ ּלָ ם ָע ְסקּו
יהם ִמּלִ ים ִ
ִמ ִּפ ֶ
יׁשה.
ַּב ֲח ָד ָׁשה ַה ַּמ ְר ִע ָ
התקשרו02-6461323 :
או באתר ערוץ מאיר לילדים
ּכַ ֲעבֹר ָח ְד ַׁשיִ ם ֶׁשל ִטּפּול – ָה ְפכּו ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְּברֹונְ סֹון לִ ְהיֹות ּכְ ַא ַחד ָה ָא ָדם
ּתֹוׁש ֵבי ַהּכְ ָפר ּגִ ּיְ סּו ַּב ֲעבּורֹו
ּמּובן ַה ָּבא ַּבּתֹורָ .
וְ ִד ְּברּו ְּב ֶׁש ֶטףִּ .בילִ י ָה ִאּלֵ ם ָהיָ ה ּכַ ָ
עֹוׂשים לְ ַמ ַען יָ ִדיד טֹוב וְ ֻא ְמלָ ל.
ֶאת ַה ְּסכּום ַהּגָ דֹול ֲעבּור ַה ִּטּפּולּ ,כִ י ָמה ֹלא ִ
רֹופא וְ ֵה ֵחל ְמ ַצּוֶ ה ַעל ִּבילִ י
יח ַעל ֻׁשלְ ָחנֹו ֶאת ַה ַּת ְׁשלּום' .נַ ְת ִחיל ִמּיָ ד ַּב ִּטּפּול'ָ ,א ַמר ָה ֵ
רֹופא ,וְ ִהּנִ ַ
ִּבילִ י נִ כְ נַ ס ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות לְ ִמ ְר ְּפ ָאתֹו ַהּזְ ַמּנִ ית ֶׁשל ָה ֵ
אֹותּה ָעלָ יו לִ ּטֹל ִמ ֵּדי ּב ֶֹקר.
לַ ֲעׂשֹות ְּתנּועֹות ְּב ִפיו ּולְ ַה ְׁש ִמ ַיע קֹולֹות ׁשֹונִ ים .לְ ַבּסֹוף הּוא ָמ ַסר לֹו ִמ ְר ַק ַחת ֶׁש ָ
רֹופא ַה ֻּמ ְמ ֶחה נֶ ֱעלַ ם ּכְ ֹלא ָהיָ ה ,וְ ִעּמֹו
מּועהָ :ה ֵ
פֹוצה ַה ְּׁש ָ
טֹובהֶ .אּלָ א ֶׁש ְּבב ֶֹקר ַה ָּמ ֳח ָרת נְ ָ
חּוׁשה ָ
רֹופא ַה ִּפלְ ִאי וְ יָ ָצא ִמ ֶּמּנּו ִּב ְת ָ
הֹודה ְּבלִ י ִמּלִ ים לָ ֵ
ִּבילִ י ָ
בּוצת ַהּנֹוכְ לִ ים ַהּזֹאת נָ ְד ָדה ִמּכְ ָפר לִ כְ ָפר ,וְ ִאם ָהיָ ה ּבֹו ִאּלֵ ם ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֵה ִׂשימּו ַע ְצ ָמם
ּכָ ל ִמ ְׁש ַּפ ַחת ְּברֹונְ סֹוןַ ...ה ִּפ ְק ִחים ֶׁש ַּבּכְ ָפר ֵה ִבינּו ִמּיָ ד – ְק ַ
אֹותם ַעד ְמ ֵה ָרה וְ גָ ַרם לִ ְׁש ָאר ָה ִאּלְ ִמים – אֹו חֹולִ ים ֲא ֵח ִרים – לְ ַה ֲא ִמין
'רֹופא'ֶׁ ,שֹּלא ָהיָ ה ֶאּלָ א ִמ ְת ַחּזֶ ה ֶׁש ִּׁש ֵּתף ִע ָּמם ְּפ ֻעּלָ ה'ִ ,ר ֵּפא' ָ
ִאּלְ ִמיםָ .ה ֵ
יטב ּכַ ְס ָּפם ,וְ הּוא נָ ַטל אֹותֹו וְ ִה ְתנַ ֵּדף.
ְּבכֹחֹוּ .כָ ְך ֵהם ָס ְמכּו ָעלָ יו וְ נָ ְתנּו לֹו ֶאת ֵמ ַ
נֹותר לְ ֹלא ִמּלִ ים ,וְ לָ או ַּדוְ ָקא ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ָהיָ ה ִאּלֵ ם...
ׂשֹורה ,הּוא ַ
ּכְ ֶׁש ָּׁש ַמע ִּבילִ י ֶאת ַה ְּב ָ
*
עֹוׂשים ֲא ֵח ִריםּ .וכְ ָבר
ּפֹועל ְּב ַה ְר ֵּבה ִמ ְק ִרים ְּבא ֶֹפן ֶׁש ָעלּול לִ ְהיֹות ֲא ִפּלּו ִט ְּפ ִׁשיַ ,רק ִמּׁשּום ֶׁשּכָ ְך ִ
יבה ָעלֵ ינּו יְ כֹולָ ה לִ ְהיֹות ֲאיֻ ָּמהָ .א ָדם ֵ
ַה ְׁש ָּפ ַעת ַה ְּס ִב ָ
יהּנֹוםּ '...כִ י זֶ ה
עֹוׂשים ּכָ כָ ה!' וְ ֵה ִׁשיב לֹו ַה ַּצ ִּדיק' :לְ כֻ ּלָ ם יֵ ׁש ָמקֹום ַּבּגֵ ִ
יׁשהּו לְ ַצ ִּדיק ֶא ָחד ַעל ַמ ֲע ֶׂשה ּכָ לְ ֶׁשהּו ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ּכָ ָראּויּ' :כֻ ּלָ ם ִ
ָא ַמר ַּפ ַעם ִמ ֶ
צֹודק וְ ָחכָ ם.
הֹופְך ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה לְ ֵ
עֹוׂשים ּכָ ְךֹ ,לא ֵ
ֶׁשּכֻ ּלָ ם ִ
באדיבות "שלום לעם"

פרשה מאירה

מא ִיריִירי
מ ִ

שומרים על היגיינה (ניקיון) ונשמרים מהקורונה!

פרשת שלח תש"פ

שאלות בפרשה

.1

חידת חדגא:
דווקא מהחוטאים
לומדים היכן שורה
השכינה! הסבירו.

מי היה נציג שבט יהודה במרגלים?

 .2למי שינה משה את השם?
.3

בעיני מי נדמו המרגלים לחגבים?

עם ישראל אחרי החטא ,ומי הציל?

 .4מה רצה ה' לעשות ל
 .5מהי הפרשת חלה?
.6

מה נגזר על המקושש ביום השבת?

חידת פולקע:
שמות של בעלי חיים
מתחבאים בשמות המרגלים.
מצאו לפחות שלושה.

 .7מהי מטרת מצוות הציצית?

איורים מן הפרשה
האיורים שלפניכם מרמזים על מילים ונושאים בפרשת השבוע .נסו לגלות אותם!

ט'
באב
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