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פרשת חיי שרה תש"פ
מּומּיִ יםֲ .אנָ ִׁשים
נּופיַ ת נֹוכְ לִ ים ַע ְר ִ
רּוסיָ ה ָה ֲענָ ִקית ָּפ ֲעלָ ה ּכְ ְ
ְּב ַא ַחת ֶה ָע ִרים ַהּגְ דֹולֹות ֶׁש ְּב ְ
אֹותם ָע ְרכּוַ ,ה ָּק ְר ָּבנֹות נִ ְב ְררּו ִּב ְק ִפ ָידה ,וְ ַה ַּת ְרּגִ יל ֻּתכְ נַ ן
ַר ִּבים נָ ְפלּו ְּב ַת ְרּגִ ילֵ י ָהע ֶֹקץ ֶׁש ָ
ּכָ ְך ֶׁש ַהּנֶ ֱע ָקץ ֹלא יַ ֲעלֶ ה ַעל ַּד ְעּתֹו ֶׁשּנֶ ֱע ַקץ ,וְ כָ ְך ֲא ִפּלּו ֹלא יֵ לֵ ְך לְ ִה ְתלֹונֵ ן ַּב ִּמ ְׁש ָט ָרה.
ָהיָ ה זֶ ה ַּת ְרּגִ יל ְמ ֻת ְחּכָ ם ֵמ ֵאין ּכָ מֹוהּו.
ּפֹוטנְ ְציַ אלִ יָ ,היּו נִ ּגָ ִׁשים ֵאלָ יו ְּב ִפּנַ ת ְרחֹוב ְצ ָד ִדית
ֶ
לְ ַא ַחר ַמ ֲע ָקב ַקל ְס ִביב ָק ְר ָּבן
יהם ַעל
שו ֵֹח ַח ִעּמֹו ְּב ִענְ יָ ן ָחׁשּובַ .ה ָּק ְר ָּבן ֶׁשּגִ ּלָ ה ַס ְק ָרנּותָׁ ,ש ַמע ִמ ִּפ ֶ
ּומ ַב ְּק ִׁשים לְ ֹ
ְ
יסה ְׁש ָטרֹות ּכֶ ֶסף ְמזֻ ּיָ ִפים ְּב ֵאיכּות
אֹותּה ָרכְ ׁשּוְ ,מכֹונָ ה ֶׁש ַּמ ְד ִּפ ָ
יׁשה ֶׁש ָ
ְמכֹונָ ה ֲח ִד ָ
יטב ַה ֻּמ ְמ ִחיםִ ,איׁש ֹלא ָעלָ ה ַעל ַהּזִ ּיּוף
ּדֹומה לַ ָּמקֹורַ .ה ְּׁש ָטרֹות נִ ְב ְּדקּו ַעל יְ ֵדי ֵמ ַ
ָ
ֶׁש ָּב ֶהםֲ ,א ִפּלּו ֹלא ַה ַּבנְ ק ַהּלְ ֻא ִּמי.
עֹולָ ם ֶח ֶסד יִ ָּבנֶ ה
ּפֹוטנְ ְציַ אלִ י ֶׁש ִּפ ְק ֵּפק ַּב ֲא ִמּתּות ַה ִּסּפּור ,נִ ְפ ְּת ָחה ִמזְ וָ ָדה ְמלֵ ָאה
לְ מּול ֵעינֵ י ַה ָּק ְר ָּבן ַה ֶ
ַּב ֲח ִבילֹות ֲח ִבילֹות ֶׁשל ְׁש ָטרֹות ּכֶ ֶסף ַמ ְב ִר ִיקיםַ ,ה ְּׁש ָטרֹות ֻה ְּצגּו ּכְ ִאּלּו יֻ ְּצרּו ַּב ְּמכֹונָ ה
ַה ֲח ָד ָׁשהּ'ְ ,ב ַב ָּק ָׁשה'ָ ,א ְמרּוּ'ְ ,בדֹק ִאם ַא ָּתה ַמ ְב ִחין ְּבזִ ּיּוף'ָ .ה ִאיׁש ֶׁשֹּלא ָמ ָצא ּכָ ל ֶה ְב ֵּדל
ּבֹודק
ּכַ ֲא ֶׁשר ָא ָדם ְמ ַח ֵּפׂש לְ ַע ְצמֹו ִא ָּׁשה ,הּוא ֵ
צֹועֲ ,א ָבל יָ כֹול
ֵּבין ְׁש ָטרֹות ֵאּלּו לַ ֲא ֵח ִריםֲ ,ע ַדיִ ן ִפ ְק ֵּפקּ'ִ .ת ְראּוֲ ,אנִ י ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך ַּב ִּמ ְק ַ
ְּד ָב ִרים ַר ִּביםַ :ה ִאם יֵ ׁש לָ ּה ִמּדֹות טֹובֹות? ַה ִאם
ֹלׁשה ְׁש ָטרֹות נִ ְׁשלְ פּו ֵמ ַא ַחת
רֹואה'ְׁ .ש ָ
לִ ְהיֹות ֶׁש ֲא ֵח ִרים יִ ְראּו ְּד ָב ִרים ֶׁש ֲאנִ י ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך ֶ
ּופנֵ ה לִ ְסנִ יף ַה ַּבנְ ק ַה ָּקרֹובְּ ,ת ַב ֵּקׁש לִ ְבּדֹק ֶׁש ֵאינָ ם
ַה ֲח ִבילֹות ְּב ַא ְק ַראי'ַ ,קח ֶאת ֵאּלּו ְ
ִהיא יְ כֹולָ ה לְ ַׁש ֵּמׁש ּכַ ֲע ֶק ֶרת ֵּבית ְראּויָ ה? ַה ִאם
אֹותּה ִה ִּציגּו ַהּנֹוכְ לִ יםִ ,מ ֵהר לִ ְבּדֹק ֶאת
ְמזֻ ּיָ ִפים'ָ .ה ִאיׁש ֶׁש ִה ְת ַּפ ֵעם ֵמ ָר ַמת ַה ִּב ָּטחֹון ֶׁש ָ
מֹוצאת ֵחן ְּב ֵעינָ יו? וְ עֹוד וְ עֹודֲ .א ָבל ֱאלִ ֶיעזֶ ר
ִהיא ֵ
ַה ָּד ָברֵ .הם ָצ ְדקּוִ .איׁש ִמ ֵּבין ַה ְּפ ִק ִידים ֹלא ִה ְב ִחין ַּבּזִ ּיּוף ּגַ ם לְ ַא ַחר ְּב ִד ָיקה ְמ ֻד ְק ֶּד ֶקת,
ֶע ֶבד ַא ְב ָר ָהם ֶׁשּיָ ָצא לְ ָה ִביא ִא ָּׁשה לְ יִ ְצ ָחקִ ,ח ֵּפׂש
בֹודה ָּפׁשּוט ֻמ ְׁשלֶ ֶמת.
ָהיְ ָתה זֹו ֲע ָ
בּורנּו לְ ָה ִציף ֶאת
ּתֹורם ֶׁשל ַה ְּפ ָר ִטים ַה ַּמ ֲע ִׂשּיִ יםּ'ִ :ת ְר ֶאהֹ ,לא ָּב ִריא ַּב ֲע ֵ
ּכָ ֵעת ִהּגִ ַיע ָ
ָּד ָבר ֶא ָחד ִע ָּק ִריֶ :ח ֶסד.
עֹורר ֲח ָׁשדּ ,גַ ם ִאם ַּב ְּׁש ָטרֹות
ּומ ְב ִר ִיקיםַ ,ה ָּד ָבר ָעלּול לְ ֵ
ַהּׁשּוק ִּב ְׁש ָטרֹות ֲח ָד ִׁשים ַ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָהיָ ה ִאיׁש ֶח ֶסד ָענָ ק ּוכְ ֵדי לִ ְמצֹוא
ֹלׁשים ֶאלֶ ף ֻר ָּבל ִּב ְׁש ָטרֹות ְמ ֻׁש ָּמ ִׁשים,
ַע ְצ ָמם ֵאין ּכָ ל ְּב ָעיָ הָ .אנּו מּוכָ נִ ים ֵאיפֹה לְ ַק ֵּבל ְׁש ִ
מּור ָתם ְּת ַק ֵּבל ְׁש ָטרֹות ְּב ַסְך ֵמ ָאה ֶאלֶ ף ֻר ָּבל ִמ ֵּבית ַה ְּדפּוס ֶׁשּלָ נּו'.
ּות ָ
ְ
ִא ָּׁשה לִ ְבנֹו יִ ְצ ָחקָ ,היָ ה צ ֶֹרְך לְ ַח ֵּפׂש ִא ָּׁשה
יח
ֶח ְׁשּבֹון ֶׁשל ֶא ָחד וְ עֹוד ֶא ָחד ֵה ִביא אֹותֹו לַ ֲה ָבנָ ה ֶׁש ֵאין לֹו ָמה לְ ַה ְפ ִסידַ ,רק לְ ַה ְרוִ ַ
ֶׁש ְּמיֻ ֶח ֶדת ְּב ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד .זֶ ה ַמה ֶּׁש ֱאלִ ֶיעזֶ ר ִח ֵּפׂש
מּורת ּגִ ּיּוס ְמזֻ ָּמנִ יםָׁ .שוֶ ה .נָ כֹון ,הּוא יִ ְצ ָט ֵרְך לִ ְׁשּבֹר
ִׁש ְב ִעים ֶאלֶ ף ֻר ָּבל ִּב ְמזֻ ָּמן ְּת ַ
ּומ ָצא ְּב ִר ְב ָקהֶׁ ,ש ִה ִצ ָיעה לֹו ֶׁש ִהיא ִּת ֵּתן לֹו
ָ
מּורה ָׁשוָ הָ ,מ ָחר יּוכַ ל לִ ְקנֹות
ֶח ְסכֹונֹות ,וְ אּולַ י ֲא ִפּלּו לִ ְמּכֹר ֶאת ֵּביתֹוֲ ,א ָבל ַה ְּת ָ
ּכִ ְמ ַעט ַא ְרמֹון ...עֹוד ְּבאֹותֹו יֹום ָׁש ַבר ָה ִאיׁש ִח ָּסכֹון יָ ָׁשןָ ,מכַ ר ֶאת ֵּביתֹו ִּב ְמ ִחיר
וְ לִ גְ ָמלָ יו לִ ְׁשּתֹות.
ּוב ֵּקׁש
מּוזָ לָ ,ה ִע ָּקר לְ ַק ֵּבל ְמזֻ ָּמנִ ים .נִ ּגַ ׁש ּכְ ֶׁש ְּביָ דֹו ְמֹלא ַה ְּסכּום לְ ַא ַחד ַהּנֹוכְ לִ יםִ ,
אֹותּה
לְ ַמ ֵּמׁש ֶאת ָה ִע ְס ָקה .הּוא ָהיָ ה זָ ִהיר ,וְ ׁשּוב נָ ַטל ּכַ ָּמה ְׁש ָטרֹות ִמּתֹוְך ַה ִּמזְ וָ ָדה ֶׁש ָ
ּגְ ִמילּות ַה ֶח ֶסד ִהיא ַא ַחת ֵמ ַה ִּמּדֹות ַה ְמ ַא ְפיְ נֹות
ּוב ֵּקׁש לִ ְבּדֹקּ .גַ ם ַה ַּפ ַעם ֹלא נִ ְמ ָצא ׁשּום ְּפגָ ם,
קֹומי ִ
ֵה ִביאּו ַהּנֹוכְ לִ יםָּ ,פנָ ה לַ ַּבנְ ק ַה ְּמ ִ
גֹומלֵ י ֲח ָס ִדים.
ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַּ :ביְ ָׁשנִ יםַ ,ר ֲח ָמנִ ים וְ ְ
ֹלׁשים.
מּורת ְׁש ִ
וְ ַה ֲח ִבילֹות ֶה ֱחלִ יפּו יָ ַדיִ םֵ ,מ ָאה ֶאלֶ ף ְּת ַ
ָאז ּבֹאּו וְ נִ ַּד ֵּבק ַּב ִּמ ָּדה ַה ְמיֻ ֶח ֶדת ַהּזֹו ,וְ נַ ְמ ִׁשיְך ֶאת
ִׁשיר ַעּלִ יז ִה ְתנַ ּגֵ ן ְּב ִפיוֶ ,את ִע ְס ַקת ַחּיָ יו ָע ָשֹה ִּב ְרגָ ִעים ֵאּלּו ּכִ ְמ ַעט ְּבלִ י ַמ ֲא ָמץ .מֹחֹו
יצד יְ ַמ ֵּמׁש ֶאת ַה ְּסכּוםָ ,מה יַ ֲע ֶשֹה וְ כַ ָּמה יִ ְקנֶ ה...
ָהיָ ה ָעסּוק ִּב ְטוִ ּיַ ת ֲחלֹומֹות ֵאיְך וְ כֵ ַ
ַה ְּתכּונֹות ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָהלְ ָאה!
ׁשּוח ָע ַצר אֹותֹו לִ ְב ִד ַיקת ִמ ְס ָמכִ ים
ׁשֹוטר ָק ַ
ֵ
יאה'ֲ :עצֹרְּ ,ב ֵׁשם ַהחֹק!'
ּולְ ֶפ ַתע ְק ִר ָ
ִׁשגְ ָר ִתית'ִ .מי ַא ָּתה? ָמה ַמ ֲע ֶשֹיָך? ָמה ַה ִּתיק ֶׁש ְּביָ ְדָך?' ִה ְפּגִ יז ִּב ְׁש ֵאלֹות .לְ ַמ ְר ֵאה
ִחוְ רֹון ָּפנָ יו ֶׁשל ָה ִאיׁש ִּב ֵּקׁש ּגַ ם לִ ְבּדֹקָּ .פ ַתח ֶאת ַה ִּמזְ וָ ָדהִ ,מ ֵּׁשׁש ֶאת ַה ְּׁש ָטרֹות,
עֹוסק .סֹוף סֹוף
ּפֹועם ְּב ָחזְ ָקה'ְ ,מזֻ ּיָ ִפים! ִּב ְׁש ָטרֹות ְמזֻ ּיָ ִפים ַא ָּתה ֵ
ּכְ ֶׁשּלִ ּבֹו ֶׁשל ָה ִאיׁש ֵ
ּׁשֹוטר ָעסּוק ִּב ְב ִד ַיקת ַה ְּׁש ָטרֹות,
ָּת ַפ ְסנּו ִמי ֵמ ִציף ֶאת ָה ִעיר ִּב ְׁש ָטרֹות ֵאּלּו'ְּ .בעֹוד ַה ֵ
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
רֹובה ,נָ ָשֹא ֶאת ַרגְ לָ יו
ָע ָשֹה ָה ִאיׁש ֶח ְׁשּבֹון ָמ ִהירָ ,א ַמד ֶאת ַה ֶּמ ְר ָחק לַ ִּס ְמ ָטה ַה ְּק ָ
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וְ נִ ְמלַ ט ִמן ַה ָּמקֹום ִּב ְמ ִהירּות ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה ְמ ַבּיֶ ֶׁשת ֲא ִפּלּו ֲח ַמ ְק ַמק ִמ ְק ִ
או באתר ערוץ מאיר לילדים
חּוׁשה
ּומ ְתנַ ֵּׁשף ִהּגִ ַיע לְ ֵביתֹוֶׁ ,שּכְ ָבר ֹלא ָהיָ ה ֶׁשּלֹוֵ ,ריק ִמּכֹלֲ ,א ָבל ִּב ְת ָ
ִמ ְתנַ ֵּׁשם ִ
יפה
ֶׁשּלְ ָפחֹות ַחּיָ יו נִ ְּתנּו לֹו ּכְ ָׁשלָ לִ .אּלּו נִ ְׁש ַאר ָׁשם ָהיָ ה נִ כְ לָ א לִ ְׁש ֵא ִרית יְ ֵמי ַחּיָ יוֲ ,ע ִד ָ
ַה ֵחרּות ַעל ַה ָּממֹון.
יטב ְּב ַת ְרּגִ יל ע ֶֹקץ ֶׁשּבֹו ָע ְקצּו אֹותֹו נֹוכְ לִ ים ּגְ דֹולִ ים .הּוא ֹלא יָ ַדע ּכַ ָּמה ְּד ָב ִרים :הּוא ֹלא יָ ַדע ֶׁש ַהּכֶ ֶסף הּוא
ֲא ָבל ֶאת זֹאת ֹלא יָ ַדע ֶׁשהּוא נָ ַפל ְּב ֶר ֶׁשתֶׁ ,שּנֶ ֱע ַקץ ֵה ֵ
ּסֹופּה
בּוצת ַהּנֹוכְ לִ ים ֶׁש ִה ְת ַח ֵּפׂש .הּוא ֹלא ִה ְב ִחין ֵאיְך ְמ ַר ִּמים אֹותֹו ּומֹולִ יכִ ים אֹותֹו ֵמרֹאׁש לְ ִע ְס ָקה ֶׁש ָ
ּׁשֹוטר ֵאינֹו ֶאּלָ א ֶא ָחד ִמ ְּק ַ
ֲא ִמ ִּתי וְ ֹלא ְמזֻ ּיָ ףּ ,גַ ם ֹלא יָ ַדע ֶׁש ַה ֵ
עֹוס ִקים ְּבזִ ּיּוף ,וְ לָ כֵ ן ֵאין לָ ֶהם ִמ ָּמה לַ ֲחׁשֹׁשְּ ,פ ִקיד
דּועַ .ה ַּת ְרּגִ יל ָהיָ ה ָּפׁשּוט ְמאֹדַ :הּנֹוכְ לִ ים ַמ ִּציגִ ים ִּב ְפנֵ י ַה ָּק ְר ָּבן ְׁש ָטרֹות ּכֶ ֶסף ֲח ָד ִׁשים ֲא ִמ ִּתּיִ יםֵ ,הם ּכְ לָ ל ֹלא ְ
יָ ַ
ַה ַּבנְ ק לְ עֹולָ ם ֹלא יְ גַ ּלֶ ה זִ ּיּוף ִּב ְׁש ָטר ֶׁש ֻה ְד ַּפס ּכַ ִּדין ְּב ֵבית ַה ְּדפּוס ַה ֶּמ ְמ ַׁשלְ ִּתיַ .ה ְּׁש ָטרֹות ַה ְמג ָֹה ִצים ֵאינָ ם ֶאּלָ א ּכְ סּות ֵעינַ יִ ם לַ ַּת ְרּגִ יל ָה ֲא ִמ ִּתיְּ .ב ָׁש ָעה ֶׁשּיָ ִביא ָה ִאיׁש
רּוּבלִ ים ָה ֲא ִמ ִּתּיִ ים ֶׁשּלָ ֶהםֵ .הם ָס ְמכּו ַעל ּכָ ְך ֶׁשּלְ עֹולָ ם יַ ְע ִּדיף ַה ָּק ְר ָּבן
ּׁשֹוטר ַה ְמ ֻד ֶּמה לְ ַה ֲחזִ יר לְ ַע ְצ ָמם ֶאת ֵמ ָאה ֶאלֶ ף ָה ָ
רּוּבלִ ים ִמ ֵּביתֹו ,יִ ָּׁשלַ ח ַה ֵ
ֹלׁשים ֶאלֶ ף ָה ָ
ֶאת ְׁש ִ
יֹוד ַע ֶאת ָה ֱא ֶמת.
לִ ְבר ַֹח ֵמ ֲא ֶׁשר לְ ִה ָּׁש ֵפט ְּב ַא ְׁש ַמת ִמ ְס ָחר ִּב ְׁש ָטרֹות ְמזֻ ּיָ ִפיםֶׁ ...ש ֲה ֵרי הּוא ֵאינֹו ֵ
ּופ ֲע ַמיִ ם ָּב ַדק ,וְ ַה ְּׁש ָטרֹות נִ ְמ ְצאּו ּכְ ֵׁש ִרים לְ כָ ל
ּדּוע הּוא ָּב ַרח? ִמ ָּמה ָח ַׁשׁש? ֲה ֵרי ָר ָאה ֶׁש ְּפ ִק ֵידי ַה ַּבנְ ק ֹלא ּגִ ּלּו ֶאת ַהּזִ ּיּוףֵ ,הן ַּפ ַעם ַ
וְ ַה ְּׁש ֵאלָ ה ַה ִּמ ְת ַּב ֶּק ֶׁשת ִהיא ַמ ַ
ּׁשֹוטר וְ ֶה ֱע ִמידֹו ַעל ָטעּותֹו לֵ אמֹרְׁ :ש ָטרֹות ֵאּלּו ֵאינָ ם ְמזֻ ּיָ ִפים? לָ ָּמה ָח ַׁשׁש לְ ִה ְתלַ ּוֹות לְ ַת ֲחנַ ת ַה ִּמ ְׁש ָט ָרה?
יׁשיר ַמ ָּבט מּול ַה ֵ
ָּד ָבר .לָ ָּמה ֹלא ֵה ִ
מּור ָתם,
יכּותּיִ יםַ ,ה ִהּגָ יֹון ָא ַמר לֹו ֶׁש ָה ִע ְס ָקּה ּכְ ָד ִאית וְ ַה ִּסּכּון ָׁשוֶ ה .הּוא מּוכָ ן ָהיָ ה ּגַ ם לִ ְמּכֹר ֶאת ֵּביתֹו ְּת ָ
רּורה ,הּוא ָא ְמנָ ם ֻׁשכְ נַ ע ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ִּב ְׁש ָטרֹות ֵא ִ
ׁשּובה ְּב ָ
וְ ַה ְּת ָ
טּוח ִּב ְמ ַאת ָה ֲאחּוזִ יםִ ,צּלֹו ַה ָּק ָטן ֶׁשל ַה ָּס ֵפק ּגָ ַרם לֹו לִ ְתּפֹס ֶאת ָה ַרגְ לַ יִ ם וְ לִ ְבר ַֹחִ .אּלּו ַרק יָ ַדע
מּורת ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ֹלא ָּב ַ
ַאְך ֶאת ַחּיָ יו ֹלא ָהיָ ה מּוכָ ן לְ ַסּכֵ ן ְּת ַ
ימי נַ ְפׁשֹוּ ,כְ ֶׁשהּוא ְמ ֻׁשכְ נָ ע ָּבּה ֵמ ַעל לְ כָ ל ָס ֵפק,
ֶׁש ַה ְּׁש ָטרֹות ֲא ִמ ִּתּיִ ים ...וְ זֶ ה ְּב ִדּיּוק ַה ֶה ְב ֵּדל ֵּבין ֲה ָבנָ ה לְ ֵבין ַהּכָ ָרהּ .כִ י ּכְ ֶׁש ָא ָדם ַמּכִ יר ָּב ֱא ֶמת וְ ָד ֵבק ָּבּה ְּבכָ ל נִ ֵ
ם...
רּוח ֶׁש ָּבעֹולָ ם ֹלא ַּת ְעקֹר אֹותֹו ִמ ָּׁש
ּכְ ֶׁש ָה ֱא ֶמת ׁשֹוכֶ נֶ ת ְּבלִ ּבֹוׁ ,שּום ָּד ָבר ֹלא יּוכַ ל לְ ָהנִ יא אֹותֹו ִמּלִ ְדּבֹק ָּבּהׁ ,שּום ַ
באדיבות "שלום לעם"

פרשה מאירה

מא ִיריִירי
מ ִ

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!

זוכה המאירי לפרשת לך לך:
משפחת אברהמי מקריית מלאכי!

תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

פרשת חיי שרה תש"פ

מספרים בפרשה

 .1בת
 .2בן

חידת חדגא:

כמה שנים היתה שרה בפטירתה?

מצאו בדברי אליעזר
לרבקה מילה שכיום
נכתבת קצת שונה!

כמה היה אברהם אבינו בפטירתו?

כר שדה מערת המכפלה לאברהם?

 .3בכמה כסף נמ
 .4כמה

גמלים לקח אליעזר עבד אברהם?

חידת פולקע:

קל הצמידים שנתן אליעזר לרבקה?

 .5מה היה מש

הסבירו :גמלי הגומל
נגמלו על ידי הגומלת

 .6כמה בנים היו לישמעאל?
.7

בן כמה שנים היה ישמעאל במותו?

פירמידות מילים
בו האשפה
גבוה

התנפח

לא מעטה

בה שתייה

אשת יצחק
יורים אותו
מסימני הסדר
בן אברהם
לא שלם
מקום הספינות

שוורים ופרות
מידת נפח

ֲא ָמ ִתי
בהמה

אל ביתי ...ואל ___

ממנו צומח

ישנה מלבושיו

ספר בתנ"ך

בדק ,סרק

בנו של רשב"י
עבד אברהם

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים

שחור
לא מת
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העונה החדשה!

