
יִרי מ

ְׁשלֹוְמֶכם?  ַמה  ְיָלִדים,  ָׁשלֹום 
ַעל  קֹוְרִאים  ֲאַנְחנּו  ַהַּׁשָּבת 
ְּדָבִרים  ַּכָּמה  יֹוֵסף.  ְמִכיַרת 
ְלַיֲעקֹב  ְוָקרּו  ִהְתַּגְלְּגלּו  ָקִׁשים 
ֶׁשָהְיָתה  ַהְּמִריָבה  ִּבְגַלל  ּוָבָניו, 
ָלׁשֹון  ִּבְגַלל  ְויֹוֵסף!  ָהַאִחים  ֵּבין 
ִנְמַּכר  יֹוֵסף  ִחָּנם,  ְוִׂשְנַאת  ָהַרע 
ְלֶעֶבד ְוַאַחר ָּכְך ַיֲעקֹב ּוִמְׁשַּפְחּתֹו 
ָּגַרם  ֶשַּּׁבּסֹוף  ַמה  ְלִמְצַרִים,  ָיְרדּו 
ְלָכְך ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָהָיה ְּבִמְצַרִים 

ֵמאֹות ָׁשִנים.

אֹו  ּכֹוֲעִסים  ְקָצת  ְּכֶׁשֲאַנְחנּו 
ֶׁשִּנְזּכֹור  ְּכַדאי  ִמְתַרְּגִזים, 

יֹוְצִאים  ֹלא  ֶׁשִּמְּמִריָבה 
ָּתִמיד  ָלֵכן  טֹוִבים.  ְּדָבִרים 

ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ְּכַדאי 
ְלַהְׁשִלים ֶזה ִעם ֶזה.

ְּבֶעְזַרת  ַהָּׁשבּוַע  ֶׁשָּיחּול  ַּבֲחֻנָּכה, 
ַהֲחֻנָּכה,  ֵנרֹות  ְלַיד  ִנְתַאֵּסף  ה', 
ִהְזַּדְּמנּות  זֹוִהי  ְוִנְׂשַמח.  ָנִׁשיר 
ְלַׂשֵחק  ֵּביֵנינּו,  ְלַחֵּבר  ְמֻיֶחֶדת 
ְּבָכְך  ְוִלְׂשמַֹח  ֶזה  ִעם  ֶזה 
ְקרֹוָבה  ִמְׁשָּפָחה  ָלנּו  ֶׁשֵּיׁש 
ַנְרֶּבה  ָּכְך  אֹוָתנּו.  ֶׁשאֹוֶהֶבת 
אֹור  ְונֹוִסיף  ָלֶזה,  ֶזה   ַאֲהָבה 

ְוִׂשְמָחה ָּבעֹוָלם.
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ֶׁשַהֹּכל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו

'ְזַכְרָיה' ָאָדם ָּפׁשּוט ָהָיה, ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָיָצא ֶאת ְּתחּוֵמי 
ֶׁשְּיַסֵּים  ִנְרֶאה  ָהָיה  ְוָכאן  ָּגַדל,  ָּכאן  נֹוַלד,  ָּכאן  ָהֲעָיָרה. 
ִהְזַּדְּמנּות  ְלָידֹו  ָנְפָלה  ַהַּמָּזל  ְלַמְרֵּבה  ֲאָבל  ַחָּייו.  ֶאת 
ָמָצא  ֶׁשהּוא  ַעד  ָהִעְנָיִנים,  ִהְתַּגְלְּגלּו  ּוִמָּכאן  ִעְסִקית, 
ָהִעיר  ֶאל  ְויֹוֵצא  ֲחָפָציו  ְמַעט  ֶאת  אֹוֵרז  ַעְצמֹו  ֶאת 
ַּבֲעֵלי  ִמְסַּפר  ִעם  ְלִהָּפֵגׁש  ָאמּור  ָהָיה  ָׁשם  ַהְּגדֹוָלה, 
 ֲעָסִקים ְּכֵדי ְלַהְמִׁשיְך ְלַהְתִניַע ּוְלַגְלֵּגל ֶאת ָהִעְסָקה ַעד 

ְלִסּיּוָמּה ַהֻּמְצָלח.

ַהֶּמְרָּכִזית  ָהַרֶּכֶבת  ְּבַתֲחַנת  ָיַרד  ֻמְקֶּדֶמת  ּבֶֹקר  ִּבְׁשַעת 
ָהִעיר,  ִּפְלֵאי  ְלֹנַכח  ִמְׁשָּתאֹות  ֵעיָניו  ַהְּגדֹוָלה,  ָּבִעיר 
ָּכל  ָהרֹוֶחֶׁשת  ַּבֲהמּוָלה  ֵעיָניו  ְלַמְרֵאה  ֶהֱאִמין  ֹלא  הּוא 
ֵהֵחל  ֶטֶרם  ָּבא  ֶׁשִּמֶּמָּנה  ַהְּקַטָּנה  ֶׁשַּבֲעָיָרה  ְּבָׁשָעה  ָּכְך 
ַהַחְלָּבן ַּבֲעבֹוָדתֹו ַהּיֹוִמית. הּוא ָעַמד ְּבֶפה ָּפעּור ּוַמִּביט 
ֲעמּוסֹות  ָהִעיר,  ְּבֶמְרַּכז  ַהּדֹוֲהרֹות  ַהַחְׁשַמִּלּיֹות  ַעל 
ְלֶפַתע  ְוִנְבַעת  יֹוָמם,  ַלֲעבֹוַדת  ַהְמַמֲהִרים  ַּבֲאָנִׁשים 

ַּכֲאֶׁשר ָהַרֶּכֶבת ִהְׁשִמיָעה ֶאת ְצִפיָרָתּה ְלאֹות ִּכי עֹוֶזֶבת 
ֻהְׁשָקה  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  ַּבָּגרֹון  ִנְזַּכר  הּוא  ַהַּתֲחָנה.  ֶאת  ִהיא 
ִּבְמַנת ַהָּקָפִאין ַהּיֹוִמית, ְוֵהֵחל ָּתר ַאַחר ִּפְתרֹון ַמְתִאים 

ַלְּמצּוָקה ַהְּגרֹוִנית.

ַלְּפִגיָׁשה  ַעד  ֲאֻרָּכה  עֹוד  ַהָּׁשָעה  ְלָפָניו,  עֹוד  ַהּיֹום 
ּוְבִלּבֹו  ִׁשְכמֹו  ַעל  הּוא  טֹוֵפַח  ָהִעיָרה,  ִהִּגיַע  ֶׁשִּלְׁשָמּה 
הּוא  ּפֹוֵסַע  ְוָכְך  ַּבַחִּיים,  ִהְתַקַּדְמָּת  'ְזַכְרָיה'  אֹוֵמר 
יּוַכל  ֵהיָכן  ְמַחֵּפשֹ  ַהְּגדֹוָלה,  ָהִעיר  ִּבְרחֹובֹות  ַמֲעַדּנֹות 
ִלְטֹרַח  ָעָליו  ָהָיה  ֹלא  ֶׁשּלֹו.  ַהּבֶֹקר  ָקֶפה  ֶאת  ִלְׁשּתֹות 
 - ֵאָליו  ְּבִדּיּוק  ִּדֵּבר  ָהְרחֹוב  ִּבְקֵצה  ָּגדֹול  ֶׁשֶלט  ַהְרֵּבה, 
'ֵּבית ָקֶפה'. ָהִאיׁש ָמַׁשְך ֶאת ַהֶּדֶלת, ִנְכַנס ְּפִניָמה, ֶהֶבל 
ַחם ְוָנִעים ִקֵּדם ֶאת ָּפָניו, ְּתחּוַׁשת ַהֲחִמימּות ֻהְכְּפָלה 
ֶׁשֻהְׁשָמָעה  ַהְּנִעיָמה  ְוַהּמּוִזיָקה  ֶׁשַּבחּוץ,  ַלּקֹר  ְּבַיַחס 
ַהֶחֶדר  ִּבְקֵצה  ְקַטָּנה  ָּבָמה  ַעל  ֶׁשָהֳעַמד  ָּכָנף  ִמְּפַסְנֵּתר 
הֹוִסיָפה ַאף ִהיא ִלְתחּוַׁשת ַהֲחִמימּות. ָהִאיׁש ִהְתַקֵּדם 
ֵעץ  ִּכֵּסא  ַעל  ִהְתַיֵּׁשב  ָהֵריִקים,  ַהֻּׁשְלָחנֹות  ַאַחד  ֶאל 
ֲהדּור  ֶמְלָצר  ְרָחבֹות.  ַמְהּגֹוִני  ָיִדּיֹות  ַּבַעל  ְונֹוַח  ְמֻרָּפד 
ִּבְצִניעּות,  ֵהִגיב  ּוְזַכְרָיה  ִלְמֻבָּקׁשֹו,  ִלְׁשֹאל  ִנַּגׁש  ַמִּדים 

ּכֹוס ָקֶפה ִּבְמַעט ָחָלב.

ְוָעָליו  ַמָּגׁש  ְּכֶׁשְּבָידֹו  ָחַזר  ַהֶּמְלָצר  ָחְלפּו,  ִמְסָּפר  ַּדּקֹות 
ְּבַמִים  ָמֵלא  ָקָטן  ַחְרִסיָנה  ֻקְמקּום  ּוְנִקָּיה,  ֵריָקה  ּכֹוס 
רֹוְתִחים, ַקְנַקּנֹון ָחָלב ָקָטן, ַקֲעִרית ָקֶפה ְוַקֲעִרית ֻסָּכר, 

ִהִּניַח ֶאת ַהַּמָּגׁש ְוָׁשב ַלֲעבֹוָדתֹו.
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ְּכֵדי  ְלִגיָמה ְּבתֹוְך  ִמָּכל  ֶנֱהֶנה  ָהִאיׁש,  ָיַׁשב  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה 
ְּבָכל  ָּפְׁשָטה  ְנִעיָמה  ֲחִמימּות  ַהּבֶֹקר,  ִעּתֹון  ְקִריַאת 
ּגּופֹו, ּוְבִלּבֹו הֹוָדה ָלֲאָנִׁשים ַהּטֹוִבים ַּבֲעֵלי ַהָּמקֹום ַעל 

ַהֲהָנָאה ַהֻּמְׁשֶלֶמת.

ַהֲהָנָאה ָּפְסָקה ָּבֶרַגע ֶׁשֻהַּגׁש ַהֶחְׁשּבֹון. 'ֶזה ׁשֹוד! ְסכּום 
ָּכֶזה ַּבֲעבּור ּכֹוס ָקֶפה?!?! ָמה ְּכָבר ִהַּגְׁשֶּתם ִלי – ְקָצת 
ַמִים, ָחָלב, ֻסָּכר ְוָקֶפה?!' ַהֶּמְלָצר ֵהִרים ֶאת ָיָדיו ְלאֹות 
ַהִּנְכָּבד  ָלאֹוֵרַח  ֵיׁש  ִאם  ִּכי  ְוהֹוִסיף  ַלֲעזֹר,  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִּכי 
ָהֶעְליֹוָנה,  ַהּקֹוָמה  ֶאל  ַלֲעלֹות  ַהְמֵלָאה  ְזכּותֹו  ְּתלּונֹות, 

ָׁשם יֹוֵׁשב ַּבַעל ַהַּבִית ּוְלִהְתלֹוֵנן ְּבָפָניו.

ַהַּבִית  ַּבַעל  ֶׁשל  ְלִמְׂשָרדֹו  ִהְתָּפֵרץ  ִהֵּסס,  ֹלא  ָהִאיׁש 
ַיֲהלֹוִמים?!  ָׁשִתיִתי,  ְּכָבר  'ָמה  ַטֲענֹוָתיו:  ָּכל  ֶאת  ְוָׁשַפְך 
ָזָהב?! ַעל ָמה ַהְּמִחיר ַהֻּמְפָקע ַהֶּזה? ִטַּפת ָחָלב ָּדלּוַח, 
ָלָבן  ֻסָּכר  ֶׁשל  ַּגְרְּגִרים  ַּכָּמה  עֹוד  ֵמַהֶּבֶרז,  ַמִים  ְקָצת 

ָּפׁשּוט ְוַכִּפית ָקֶפה ָנֵמס...

ָהאֹוֵרַח  ֶאת  ֶׁשִהְרִּגיַע  ּוְלַאַחר  ִנְבַהל,  ֹלא  ַהַּבִית  ַּבַעל 
ִלי  ֱאמֹר  ָׁשַאל:  נֹוָחה,  ֻּכְרָסה  ַעל  ְוהֹוִׁשיב אֹותֹו  ַהִּנְסָער 

ְיִדיִדי, ֶאת ָהֱאֶמת: ַהִאם ֶנֱהֵניָת ָּכאן ְּבֵבית ַהָּקֶפה?

'ַוַּדאי, ֶאְפָׁשר ֲאִפּלּו לֹוַמר ֶׁשְּמאֹד ֶנֱהֵניִתי'.

ָהֲעֵרָבה  ֵמַהּמּוִזיָקה  ַהָּנִעים,  ֵמַהֹחם  ֶנֱהֵניָת  'ְּבַוַּדאי 
ַהּנֹוִחים,  ֵמַהִּכְסאֹות  ַהּטֹוב,  ֵמַהֵּׁשרּות   ָלֹאֶזן, 

ֵמָהֲאִויָרה ַהּטֹוָבה?!'

ַוֲאִויָרה  ְנִעיָמה  ְּתחּוָׁשה  נֹוְתִנים  ֵאּלּו  ָּכל  ַוַּדאי,  'ַוַּדאי, 

טֹוָבה ְמאֹד ְמאֹד'.

ַרק  ְמַׁשֵּלם  ֹלא  ֶׁשַאָּתה  אּוַלי  ְלָהִבין  ּתּוַכל  ָּכְך,  'ִאם 

ַמֹּכֶלת  ַּבֲחנּות  ְלַהִּׂשיג  ָיכֹול  ַאָּתה  ֶׁשאֹותֹו  ַהָּקֶפה,  ַעל 

ֶנֱהֵניָת,  ֶׁשֵּמֶהם  ְּדָבִרים  אֹוָתם  ָּכל  ַהְּמִחיר,  ַּבֲעִׂשיִרית 

ְּכלּוִלים ֵהם ַּבְּמִחיר ֶׁשאֹותֹו ִהְתַּבַּקְׁשָּת ְלַׁשֵּלם'.

•    •   •

ְּבִבְרַּכת  ּפֹוֵתַח  הּוא  ַמִים,  ּכֹוס  ִלְׁשּתֹות  ָאָדם  ְּכֶׁשִּנָּגׁש 

ַעְצמֹו:  ֶאת  ׁשֹוֵאל  הּוא  ְוָאז  ִּבְדָברֹו'  ִנְהָיה  'ֶׁשַהֹּכל 

ֶאת  ְמַעט  ְלַהְרִטיב  ַמִים,  ֶׁשל  ְקַטָּנה  ְלִגיָמה  ַהֹּכל  ְּבַסְך 

ָּכל  ִּבְדָברֹו,  ִנְהָיה  ֶׁש'ַהֹּכל'  ִּבְבָרָכה  ּומֹוִדים  ַהְּׂשָפַתִים, 

ְּכֶׁשֲאַנְחנּו  ֶאָּלא  ַהְּפרֹוּפֹוְרְצָיה?  ֵהיָכן  ֻּכָּלּה?  ַהְּבִריָאה 

ַעל  ַרק  ֹלא  ַמִים,  ְלִגיַמת  ַעל  ְלָבֵרְך  ּוָבִאים  מֹוִדים 

ַהַּתְפאּוָרה  ָּכל  ַעל  ֶאָּלא  ְמָבְרִכים,  ֲאַנְחנּו  ְלַבָּדם  ַהַּמִים 

ְוַעל  ְוַעל ָהֲאִויר, ַעל ַהֹּכַח ִלְׁשּתֹות  ֶׁשִּמָּסִביב. ַעל ָהאֹור 

ַהִּנְפָלא  ַהּיִֹפי  ַעל  ַהַּטַעם,  ְּבחּוׁש  ָלחּוׁש  ָהֶאְפָׁשרּות 

ֶׁשְּבעֹוָלֵמנּו ְוַעל ָּכל ַהָּגלּום ּבֹו ֵמַהּצֹוֵמַח ְוַעד ַהַחי, ַהּנֹוף, 

חֹוְבִרים  ַיְחָּדו  ֵאּלּו  ָּכל  ְוַהַּמְראֹות.  ַהּקֹולֹות  ַהְּצָבִעים, 

ְלַהְרמֹוְנָיה ִנְפָלָאה ֶׁשל ְּבִריָאה, ְוַעל ָּכל ֵאּלּו ְוַעל עֹוד ָאנּו 

מֹוִדים ְּבֶפה ָמֵלא ֶׁש-ַה-ּכֹ-ל ִנְהָיה ִּבְדָברֹו.

הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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חבר נאמן
אבי ויוסי למדו יחד בכיתה ו' בבית הספר. הם לא היו 
קשורים זה לזה כל כך, ולכל אחד מהם היו חברים 

אחרים שעימם הוא נהג לשחק ולדבר.
יוסי לבית-הספר באופניים חדשים.  הגיע  יום אחד, 
והם היו ממש מצוחצחים.  היו אלה אופניים גדולים 

היה ניכר עליהם שלאחרונה הם נקנו.
ליום  האופניים  את  לי  קנו  שלי  וסבתא  "סבא 

ההולדת", סיפר יוסי בשמחה לחבריו.
ממש  עיניו  יוסי,  של  האופניים  את  אבי  כשראה 
נדלקו. אם יש דבר שאבי חולם עליו - אלו אופניים. 
וממתנות  כיס  מדמי  כסף  חוסך  שאבי  רב  זמן  כבר 

שהוא מקבל, כדי שיוכל לקנות אופניים חדשים.
אך  יוסי,  של  באופניים  ליסוע  מאוד  רצה  אבי 
בהתחלה הוא קצת היסס לבקש. "הרי אני לא חבר 
חשב  לי?",  ייתן  שהוא  למה  אז  במיוחד,  יוסי  של 

לעצמו.
את  אבי  ראה  כאשר  הלימודים,  יום  בגמר  אבל 
נעילת  את  ומשחרר  הספר  בית  חצר  אל  יוצא  יוסי 
 - יבקש  האופניים, הוא הרגיש שאם עכשיו הוא לא 

הוא יפסיד את ההזדמנות.
"יוסי, אולי תתן לי קצת לרכב על האופניים החדשים 

שלך?", שאל בהיסוס.
ציפה  שהוא  נראה  היה  יוסי.  התלהב  "בטח!", 
את  קח  "בכיף,  ממנו.  זאת  יבקשו  שהחברים  לכך 

האופניים וצא לסיבוב! אני אמתין לך פה".

אופניים  על  רכב  לא  הוא  מזמן  מאוד.  התרגש  אבי 
שמח  ממש  יוסי  גם  כאלה.  ומשוכללים  חדשים 

לראות שאבי נהנה מהאופניים שלו.
על  ברכיבה  הסתיימה  לא  ויוסי  אבי  של  ההיכרות 
להיות  המשיכו  הם  מאז  היום.  באותו  האופניים 
על  לרכב  לאבי  נתן  יוסי  מאוד.  טובים  חברים 
האופניים שלו בכל יום, ואבי ממש שמח על כך שיש 

לו חבר כל כך טוב!
מחברי  אחד  רובי,  הגיע  אחד  יום  תקופה.  עברה 
התלהב  אבי  הפעם  גם  חדשים.  באופניים  הכיתה, 
יוסי  של  האופניים  החדשים.  האופניים  את  לראות 
כבר אינם כל כך חדשים, והאוופניים של רובי נראו 
הרכיבה  על  אוותר  "אולי  במיוחד.  נוצצים  לאבי 
באופניו של יוסי, ואבקש מרובי לרכב על שלו? אולי 
כבר עדיף לי להתחבר עם רובי..." חשב אבי לעצמו, 

תוך כדי שהוא מביט על האופניים של רובי.
"יוסי  מהצד.  עליו  מסתכל  שיוסי  ראה  אבי  לפתע 
אבי  חשב  עכשיו..."  חושב  אני  מה  על  מבין  בוודאי 

לעצמו. הרגשה לא נעימה עלתה בליבו של אבי. 
"ככה אני בוגד?!", חשב לעצמו, "יוסי הוא החבר הכי 
ואני  בכיף,  באופניים  לי  נותן  הוא  בכיתה,  שלי  טוב 
אופניים חדשים של מישהו  אותו רק בשביל  אעזוב 

אחר?! אני לא אעשה זאת!", החליט אבי בליבו.
יוסי וחייך. "אפשר בבקשה סיבוב  אבי הסתובב אל 

באופניים?", שאל כמו בכל יום.
יוסי חייך במבוכה, ואבי יכול היה להרגיש את האבן 

שנגולה מעל ליבו של יוסי, חברו האהוב והנאמן.

מוסרהשכל
מצאו לפחות 10 הבדלים בין האיורים!

מצאו את ההבדלים

נו, מצאתם?
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ָׁשלֹום ֲחֵבִרים, ּוְברּוִכים ַהָּבִאים ְלד"ר ֻּפְלֶקע!

ֶׁשל  ַהְמַׁשֵּכר  ֵמָהֵריח  ִמְׁשַּתְּגִעים  ַאֶּתם  ַּגם 

ַהֻסְפַגִּנּיֹות? ֲאִני ְמֻׁשָּגע ַעל ָהֵריַח ַהֶּזה, ֶׁשּלא 

ְלַדֵּבר ַעל ַהַּטַעם...

ָאז ִאם ְּכָבר ִהַּגְעֶּתם, ֵיׁש ִלי ַּכָּמה ְּדָבִרים ְלַסֵּפר 

ָיַדְעִּתי  ֹלא  ֲאִני  ַּגם  ָהֱאֶמת,  ֲחֻנָּכה.  ַעל  ָלֶכם 

אֹוָתם ַעד ֶׁשָּׁשַאְלִּתי. ַמה ָּׁשַאְלִּתי?

ָׁשַאְלִּתי ְׁשֵאָלה ֶׁשַּכִּנְרֶאה ִהיא ְמֹאד ְמֻפְרֶסֶמת, 

ִּכי ָאְמרּו ִלי ֶׁשֵּיׁש ָעֶליָה ֵאיֶזה ָמאַתִים ֵּתרּוִצים! 

ֶׁשַהֵּנס  יֹוְדִעים  ֻּכָּלנּו  ֲהֵרי  ָהְיָתה:  ַהְּׁשֵאָלה 

ַהֶּׁשֶמן  ְּבַפְך  ֶׁשָהָיה  ֶׁשַהֶּׁשֶמן  ָהָיה  ֲחֻנָּכה  ֶׁשל 

ָּדַלק  ִּבְלַבד,  ֶאָחד  ְליֹום  ְלהְסִּפיק  ָאמּור  ְוָהָיה 

ְׁשמֹוָנה ָיִמים. ֶזה ֶּבֱאֶמת ֵנס ֻמְפָלא! ֲאָבל ֲאִני 

ָאמּור  ָהָיה  ַהֶּׁשֶמן  ַהֵּנס  ְּבִלי  ִאם  ִהְתַּפֵּלאִתי: 

ְלַהְסִּפיק ְליֹום ֶאָחד, ָאז ַהֵּנס ָהָיה ַרק ְּבִׁשְבַעת 

ְׁשמֹוָנה  חֹוְגִגים  ָלָּמה  ָאז  ַהּנֹוָסִפים.  ַהָּיִמים 

ָיִמים  ִׁשְבָעה  ַרק  ַלֲחגֹוג  ְצִריִכים  ָהִיינּו  ָיִמים? 

ַעל ַהָּיִמים ֶׁשָּבֶהם ָהָיה ַהֵּנס!

ׁשֹוֵאל,  ָהִייִתי  ֹלא  ִאם  ָלֶכם,  ֶׁשָאַמְרִּתי  ְּכמֹו 

ַהֹּכל  יֹוֵדַע  ֶׁשֲאִני  ַלְמרֹות  יֹוֵדַע.  ָהִייִתי  ֹלא 

ֶּׁשֲאִני  ַמה  ִלְׁשאֹול  ַמְקִּפיד  ֲאִני  )ִּכְמַעט...(, 

ַּכּמּוָבן,  ִמי?  ֶאת  ָׁשַאְלִּתי.  ָאז  יֹוֵדַע.  ֹלא  ֲעַדִין 

ֶאת טּוְבָיה ְיִדיִדי ַהָּיָקר.

ֶּבַטח ַאֶּתם ְמֻסְקַרִּנים ָלַדַעת ַמה ּטּוְבָיה ָעָנה.

ְוָנַתן  ֵמַהְּׁשֵאָלה  ִהְתָּפֵעל  הּוא  ֹּכל  ֹקֶדם  ָאז 

ִלי  ִּגָּלה  הּוא  ָּכְך  ַאַחר  נֹוֶסֶפת...  ֻסְפַּגִּנָיה  ִלי 

טֹוב ָלַדַעת!
ִעם ד"ר ּפּוְלֶקע יֹוֵדַע ַהּכֹֹל! )חּוץ ִמַּמה ֶּׁשֹּלא...(

5 4



>  >  >

ָלֶכם, ֶׁשּזֹו ְׁשֵאָלה ְמֹאד  ִּגִּליִתי  ֶאת ַמה ֶּׁשְּכָבר 

ְּתׁשּובֹות,  ַה-מ-ֹו-ן  ָעֶליָה  ְוֶׁשֵּיׁש  ְמֻפְרֶסֶמת, 

ֲאָבל ַה-מ-ֹו-ן.

טּוְבָיה ָאַמר ִלי ְׁשֵּתי ְּתׁשּובֹות. ָהַאַחת ַּכִּנְרֶאה 

ֶּבֱאֶמת ֹלא  ָהִראׁשֹון הּוא  ַהּיֹום  ְמֻפְרֶסֶמת:  ֵּדי 

ַהִּנָּצחֹון  ַעל  ֶאָּלא  ַהֶּׁשֶמן,  ַּפְך  ֶׁשל  ַהֵּנס  ַעל 

ַיֲחִסית  ְמַעִּטים  ָהיּו  ַהַּמַּכִּבים  ֲהֵרי  ַּבִּמְלָחָמה. 

ֶזה  ָּכזֹו  ְּבִמְלָחָמה  ּוְלַנֵּצַח  ָהֲעצּוִמים,  ַלְיָוִנים 

ֲחָז"ל  ִּתְּקנּו  ֶזה  ַעל  ָּפׁשּוט!  ֹלא  ֵנס  ְּבֶהְחֵלט 

ֶאת ַהּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֲחֻנָּכה, ְוהֹוִסיפּו ִׁשְבָעה 

ָיִמים נֹוָסִפים ַעל ִׁשְבַעת ְיֵמי ֵנס ַּפְך ַהֶּׁשֶמן.

יֹוֵתר  עֹוד  ֲאָבל  ַהּזֹו,  ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת  ָאַהְבִּתי 

ָאַמר  טּוְבָיה  ַהְּׁשִנָּיה.  ֵמַהְּתׁשּוָבה  ִהְתַלַהְבִּתי 

ַהֶּׁשֶמן  ַּפְך  ֵנס  ֶׁשְּבֶעֶצם  ֶׁשַּמְסִּביר  ִמי  ֶׁשֵיׁש 

ָהָיה ַחָּיב ְלַהְתִחיל ְּכָבר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון. ָלָּמה? 

ָאז  ִנְגָמר,  ָהָיה  ַהֶּׁשֶמן  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ִאם  ִּכי 

ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְּכָבר ֹלא ָהָיה ְּכלּום! ָלֵכן ַהֵּנס ָהָיה 

ְּכָבר ְּבּיֹום ָהִראׁשֹון, ֶׁשַּלְמרֹות ֶׁשַהֵּנרֹות ָּדְלקּו, 

ַלָּיִמים  ֶׁשֶמן  ִנְׁשַאר  ְוָכָכה  ִנְגַמר,  ֹלא  ַהֶּׁשֶמן 

ַהָּבִאים...

ָרֵעב.  ְּכָבר  ַוֲאִני  ַהְרֵּבה  ִּדַּבְרנּו  ֲחֲבִרים,  טֹוב 

ְמַנֲחִׁשים ָמה ֲאִני הֹוֵלְך ֶלֱאכֹול?

ַעד ֶׁשִּסַּדְרִּתי ָּכל ַּכְך ָיֶפה 
ֶאת ַהֵּנרֹות, ָאְמרּו ִלי 

ֶׁשַּמֶּׁשהּו ָּכאן ֹלא ְּבֵסֶדר...
ַאֶּתם ְיכֹוִלים לֹוַמר ִלי ַמה 

ַהְּבָעָיה ַּבֲחֻנִּכָּיה ֶׁשִּלי?
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ֵאיֹפה ַהְּסִביבֹון?
ִמְצאּו 5 ְסִביבֹוִנים ַּבְּתמּוָנה!
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חידת פולקע: כיצד התאריך בו חל חנוכה רמוז בשמו "חנוכה"?

יצירה לחנוכה
וגזרו  אוהבים,  שאתם  בצבע  בריסטול  קחו   .1
שלכם.  הסביבון  שיהיה  תרצו  בו  בגודל  עיגול 
את  לסמן  כדי  וכדומה  במחוגה  להיעזר  )ניתן 

צורת העיגול לפני ההגזירה(

ידי  על  שגזרתם,  העיגול  את  וקשטו  איירו   .2
להוסיף  ניתן  שהכנתם.  והמדבקות  הצבעים 

ציורים שמתאימים לחנוכה.

באמצע  בדיוק  אותו  והכניסו  קיסם,  קחו   .3
בחלק  יהיה  מהקיסם  ששליש  כך  הבריסטול, 
ממנו  שלישים  וכשני  הבריסטול,  של  התחתון 
פלסטי  דבק  טיפת  לטפטף  ניתן  העליון.  בחלק 
וכדומה בנקודת ההכנסה של הקיסם, כדי לייצב 

אותו. תנו לדבק להתייבש. שחקו בסביבון!

סביבון מעשה ידיכם!
מצרכים: בריסטול, צבעים/מדבקות וכדומה 

לקישוט ואיור. קיסם, ומעט דבק.
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    פינת
ִּמַה    ְׂשָחִקים
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שאלות בפרשה

 חידת פולקע:
היכן רואים בפרשת השבוע שאין חלום ש"אין בו דברים בטלים"?

 חידת חדגא: 
ִספרו לפחות ארבעה חלומות עליהם מסופר בפרשת השבוע?

1. כמה כוכבים היו בחלום של יוסף?
2. למי רמז הירח בחלום של יוסף?

3. מי היו שני האחים שהשתדלו להציל את יוסף?

4. מי היה פוטיפר?
5. אילו שני שרים חטאו למלך מצרים?

6. איזה שר חלם על גפן?
7. מה ביקש יוסף משר המשקים?
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פירמידת מילים

אביו של שם

ישבו במנוחה

טובה ונעימה

שם המועד

בה מדליקים הנרות

תפקיד: שר ה ___

שם של בן

תן חנינה

מצא ___
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אביו של שם

ישבו במנוחה

טובה ונעימה

שם המועד

בה מדליקים הנרות

תפקיד: שר ה ___

שם של בן

תן חנינה

מצא ___

ם!
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    פינת
ִּמַה    ְׂשָחִקים2

meirkids.co.il

שאלות א"ב

א. מלך יוון
ב. החשמונאים טיהרו אותו

ג. "מסרת _______ ביד חלשים"
ד. "רבת את ריבם, ___ את ____"

ה. נאמר בשלמות בחנוכה
ו. "כוהן גדול חשמונאי ______"

ז. היה בפך הקטן: שמן _____
ח. ניצחו את היוונים

ט. השמן שבפך היה _____
י. החשמונאים ניצחו אותם

כ. מתתיהו היה בן יוחנן ___ גדול

ל. נאכלות בחנוכה
מ. קריאת מתתיהו למרד

נ. מדליקים אותם בחנוכה

ס. מסתובב
ע. קטע תפילה שמוסיפים בחנוכה

פ. חיה גדולה בה השתמשו היוונים
צ. "_______ ביד רשעים"

ק. "והדליקו נרות בחצרות _____"
ר. "מלכות יוון ה______"

ש. אחד מבניו של מתתיהו
ת. "_____ בית תפילתי"
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נעמה, בני, טליה, יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה הגדולה מושיבה את כולם סביב השולחן, והם מדברים על נושא 

מעניין בפרשת השבוע. הצטרפו אליהם!

ַטְלָיה: ֵאיֶזה ֵּכיף! ֲחֻנָּכה ַּבֶּפַתח!

ֶּבִני: ֲאִני ְמֹאד אֹוֵהב ֶאת ֲחֻנָּכה. ֵנרֹות, ֻסְפָּגִנּיֹות, ְּדֵמי ֲחֻנָּכה ּוְמִסּבֹות. ֶּבֱאֶמת ֵּכיף!

ַטְלָיה: ַהָּׁשָנה ָלַמְדנּו ֶׁשֵּיׁש ַמֲחלֹוֶקת ִאם ַמְדִליִקים ְּבָכל יֹום יֹוֵתר ֵנרֹות, אֹו ָּפחֹות. 
ֶזה ִנְקָרא "מֹוִסיף ְוהֹוֵלְך", ֶׁשְּבָכל יֹום מֹוִסיִפים עֹוד ֵנר, אֹו "ּפֹוֵחת ְוהֹוֵלְך", ֶׁשְּבָכל 

יֹום ַמְפִחיִתים ֵנר.

ֶּבִני: ָנכֹון, זֹו ַמֲחלֹוֶקת ֵּבין ֵּבית ִהֵּלל ְלֵבית ַׁשַּמאי. ֲאָבל ֲאִני ֹלא ֵמִבין ָּכל ָּכְך ֶאת 
רֹוִצים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ָּברּור  ֶזה  ֲהֵרי  ְוהֹוֵלְך"?  "ּפֹוֵחת  ַלֲעׂשֹות  ָלָּמה  ַׁשַּמאי.  ֵּבית  ַּדַעת 

ְלהֹוִסיף יֹוֵתר אֹור ְוֹלא ְלַהְפִחית אֹותֹו!

ַנֲעָמה: ְׁשֵאָלה ָיָפה, ֶּבִני. ַהֲהָלָכה ְּכֵבית ִהֵּלל. ֲאָבל ֲאִני חֹוֶׁשֶבת ֶּׁשִּנַּתן ְלָהִבין ַּגם 
ֶאת ֵּבית ַׁשַּמאי ַּבִּכּוּון ַהַּמְחַׁשְבִּתי ֶׁשְּלָך.

ְקַטִּנים  ָּפָנִסים  ְׁשמֹוָנה  ָלֶכם  ְוֵיׁש  ָחׁשּוְך,  ְלֶחֶדר  ֶׁשִּנְכַנְסֶּתם  ְלַעְצְמֶכם  ַּתֲארּו 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם ֲעֵליֶכם ְלָהִאיר ֶאת ַהֶחֶדר. ַּבַהְתָחָלה ַאֶּתם ַמְדִליִקים ָּפָנס ֶאָחד, 
ְוִנְׁשֲארּו ָלֶכם ִׁשָּׁשה.  ְוָאז ִנְׁשֲארּו ָלֶכם ַרק ִׁשְבָעה. ַאַחר ָּכְך ַמְדִליִקים ֶאת ַהֵּׁשִני, 

ְוֵכן ָהְלָאה.

ֶּבִני: ִנְרֶאה ִלי ֶׁשֵהַבְנִּתי! ַּדַעת ֵּבית ַשַּמאי ִהיא ֶׁשְּכָכל ֶׁשעֹוְבִרים ַהָּיִמים ַּבֲחֻנָּכה, 
ִנְׁשַאר ָּפחֹות ֹחֶׂשְך ְלַסֵּלק!

ָיָון,  ַּתְרּבּות  ַהֹחֶׁשְך ֶׁשל  ַעל ִסּלּוק  ֲאַנְחנּו רֹוְמִזים  ַהֵּנרֹות  ְּבַהְדָלַקת  ָנכֹון!  ַנֲעָמה: 
ַעל ְיֵדי ָהאֹור ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו. ּוְכֹכל ֶׁשֲאַנְחנּו ִמְתַקְּדִמים ִּביֵמי ַהֲחֻנָּכה, ָּכְך ִנְׁשַאר 
ָלנּו ָּפחֹות ֹחֶׁשְך ְלַסֵּלק, ַעד ֶׁשְּבסֹוף ַהֲחֻנָּכה ֲאַנְחנּו חֹוְגִגים ֶאת ִסּלּוק ָּכל ַהֹחֶׁשְך 

ֶׁשל ָיָון ַהְרָׁשָעה.

ֶּבִני: ֶּבֱאֶמת ֶהְסֵּבר ָיֶפה! ֶּבֱאֶמת ָלַמְדנּו ַּבִּכָּתה ֶׁשָחׁשּוב ְמֹאד ִלְזּכֹור ֶׁשִעַּקר ֲחֻנָּכה 
הּוא ַהִּנָּצחֹון ֶׁשָּלנּו ַעל ַהַּתְרּבּות ַהְיָוִנית, ְוַהֲחָזָרה ְלִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות.
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