
גיליון חג מורחב!
ַחג ָׂשֵמַח ְיָלִדים, ַמה ְּׁשלֹוְמֶכם?

ֲאַנְחנּו  ָיֶפה?  ַהֻּסָּכה  ֶאת  ִקַּׁשְטֶּתם 
ְּבטּוִחים ֶׁשֵּכן.

ַהֻסּכֹות  ַחג  יֹוְדִעים,  ַאֶּתם  ְיָלִדים 
ַאֲחֵרי  ִּבְמֻיָחד!  ָׂשֵמַח  ַחג  הּוא 
"ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים", ִהַּגְענּו ִליֵמי ֶהָחג 
ַחג  ַעל  אֹוֶמֶרת  ַהּתֹוָרה  ַהְּׂשֵמִחים. 
ַאְך  ְוָהִייָת  ְּבַחֶּגָך  "ְוָׂשַמְחָּת  ַהֻּסּכֹות 
ָׂשֵמַח"! זֹו ִמְצָוה ִמן ַהּתֹוָרה ִלְׂשמַֹח 

ְּבֻסּכֹות.

ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהְיָתה ֶנֱעֶרֶכת ִׂשְמָחה 
"ִׂשְמַחת  ֶׁשִּנְקֵראת  ִּבְמֻיָחד  ְּגדֹוָלה 
ָהיּו  ַהּזֹו  ַּבִּׂשְמָחה  ַהּׁשֹוֵאָבה".  ֵּבית 
ַהֲחָכִמים  ֲאִפּלּו  ּוְׂשֵמִחים,  רֹוְקִדים 

ְוַהֲחׁשּוִבים  ַהְּגדֹוִלים  ְוָהַרָּבִנים 
ְּביֹוֵתר!

ַּגם ַהּיֹום ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים ֶנֱעֶרֶכת 
ֶזֶכר  ַהּׁשֹוֵאָבה",  ֵּבית  "ִׂשְמַחת 

ְלאֹוָתּה ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה ֶׁשָהְיָתה ְּבֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש ְּבַחג ַהֻּסּכֹות. אּוַלי ַּגם ַאֶּתם 
ַהּׁשֹוֵאָבה"  ֵּבית  ְּב"ִׂשְמַחת  ִּתְהיּו 

ֶּבֱאזֹור ְמגּוֵריֶכם!

ָלֶכם  ֵהַכּנּו  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ִלְכבֹוד 
ְמַקִּוים  ֲאַנְחנּו  ּוֻמְרַחב!  ָּגדֹול  ֲעלֹון 

ֶׁשֵּתיֵהנּו.

ָאז ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו וְלָכל ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ַחג ָׂשֵמַח! מֹוֲעִדים ְלִׂשְמָחה!

בס"ד

ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגָך !
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ִסַה    יּפּור
ִּכָּתה ה' ִהיא ִּכָּתה ְמֻמְׁשַמַעת ְוַהּמֹוִרים ְמֹאד 
ִמְׁשַּתְּבִחים ְּבִהְתַנֲהגּות ַּתְלִמיֶדיָה, ּוְכמֹו ְּבָכל 
ַהִּכָּתה  ִהְתּכֹוְנָנה  ַהִּלּמּוִדים  ְּתִחַּלת  ָׁשָנה, ִעם 
ֶׁשַהַּיֲחִסים  ַלְמרֹות  ֶהָחָדׁש.  ַהַּוַעד  ִלְבִחיַרת 
ְוַקֶּיֶמת  טֹוִבים  ַהַּתְלִמיִדים  ֵּבין  ַהֶחְבָרִתִּיים 
ַהַּתְלִמיִדים  ֵּבין  ִהְתִחילּו  ְוכּו',  ֲהָדִדית  ֶעְזָרה 
ָעלּו  ַמְתִאיִמים.  ְלָמֳעָמִדים  ְּבַיַחס  ִוּכּוִחים 
ָהְיָתה  ֹלא  ְלַגֵּביֶהם  ָמֳעָמִדים  ְׁשמֹות  ִמְסַּפר 
ַהְסָּכָמה, ֵהן ְּבנֹוֵגַע ְלַהְתָאָמָתם ַלַּתְפִקיד, ְוֵהן 

ְּבנֹוֵגַע ְלֹטַהר ַּכָּוָנָתם ְּבנֹוֵגַע ְל"טֹוַבת ַהִּכָּתה".

ֶׁשּלא  ַהְּׁשֵקִטים,  ַהַּתְלִמיִדים  ַאַחד  ָעִמית, 
ַהָּצָעה:  ֶהֱעָלה  ַּבֶחְבָרה,  ְלֶמְרָּכִזי  ֶנְחַׁשב 
ֶׁשְּכָבר  ְוַהָּבָלָגן  ַהִּוּכּוִחים  ַעל  ֲחָבל  "ֶחְבֵר'ה, 
ִמְתַּפֵּתַח ָּכאן, ִנְרֶאה ִלי ֶׁשְּתִחָּלה ָעֵלינּו ָלֶׁשֶבת 
ְוָלדּון ָמה ֲאַנְחנּו רֹוִצים ֶׁשַהַּוַעד ַיֲעֶׂשה, אֹו ַמה 
ֵהם ִּבְכָלל ַּתְפִקיֵדי ַוַעד ַהִּכָּתה. ַרק ְּכֶשִּתְהֶיה 
ַּתְפִקיֵדי  ַעל  ַהַּמָּטרֹות,  ַעל  ֵּביֵנינּו  ַהְסָּכָמה 
ַהַּוַעד, נּוַכל ַלֲחׁשֹוב ַעל ָמֳעָמִדים ַמְתִאיִמים".

ַהַהָּצָעה ַהזֹו ִהְתַקְּבָלה ְּבֹרב ֵּדעֹות. ַהַּתְלִמיִדים 
ָמֳעָמִדים,  ַעל  ְלִהְתַוֵּכַח  ַטַעם  ֶׁשֵאין  ֵהִבינּו 
ְוָהֲאֵסָפה  ַהַּמָּטרֹות,  ַעל  ַהְסָּכָמה  ֶׁשֵּיׁש  ִלְפֵני 
ָעִמית  ַּבָּׁשבּוַע.  ְׁשִליִׁשי  ְליֹום  ִנְקְּבָעה  ַּבּנֹוֵׂשא 
ֵהם  ֲהָכָנה.  ֲעבֹוַדת  ַלֲעׂשֹות  ֶהֱחִליטּו  ְוֶאְלָעד 
ְלַחְבֵרי  ִראׁשֹון  יֹום  ֶׁשל  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר  ָהְלכּו 
אֹוָתם  ְוָׁשֲאלּו  ֵמֲעֵליֶהם,  ַהִּכָּתה  ֶׁשל  ַהַּוַעד 
ְלַתְפִקיד  ַמָּטרֹות  ְרִׁשיַמת  ָלֶהם  ָהְיָתה  ַהִאם 
ָלֶהם  ִהִּׂשיגּו  ּוִמַּיד  ְּבִחּיּוב  ֵהִׁשיבּו  ֵהם  ַהַּוַעד. 

ֶאת ַהַּדף ֶׁשּבֹו ְרִׁשיַמת ַהַּמָּטרֹות.

ַּדף  ִמְּקִריַאת  ְלטֹוָבה  ֻהְפְּתעּו  ְוֶאְלָעד  ָעִמית 
ְּבִכָּתה  ֶׁשְּיָלִדים  ֶהֱאִמינּו  ֹלא  ֵהם  ַהַּמָּטרֹות. 
ֶעְזָרה  ֲחׁשּובֹות:  ֹּכה  ַמָּטרֹות  ַעל  חֹוְׁשִבים  ה' 
ְּבִבּקּור  ּתֹוָרנּות  ַּבִּלּמּוִדים,  ַחָּלִׁשים  ַלֲחֵבִרים 
חֹוִלים, ִיּצּוג ַהִּכָּתה ִּבְפֵני ַהְנָהַלת ֵּבית ַהֵּסֶפר, 
ְלַאַחר  ָועֹוד.  ֻהֶּלֶדת"  "יֹום  ְמִסּבֹות  ִאְרּגּון 
ַהִּכָּתה  ַלֲאֵסַפת  ְלַהִּגיַע  ֶהֱחִליטּו  ִהְתַיֲעצּות, 

ֶמה ָהָיה ָחׁשּוב ְלָבֵרר ִלְפֵני ְּבִחיַרת ַהַּוַעד?
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ֶׁשל  ְלֵאּלּו  ְּבדֹוֶמה  ֻמְסָּכמֹות,  ַהָּצעֹות  ִעם 

ַהִּכָּתה ֵמֲעֵליֶהם, ַהּבֹוֶגֶרת יֹוֵתר.

ַהִאם ִהְצִליָחה ִּכָּתה ה' ִּבְבִחיַרת ַוַעד טֹוב?

ְוֶאְלָעד  ָעִמית  ִהְקִריאּו  ַהִּכָּתה,  ַּבֲאֵסַפת 

ֶאת ְרִׁשיַמת ַהַּמָּטרֹות ַהְּמפֹוֶרֶטת ּוְלַאֲחֶריָה 

ָהָיה ִּדּיּון ְּבֶמֶׁשְך ָׁשָעה ֲאֻרָּכה: ַמה ּלֹוְקִחים 

ֶׁשל  ְּבסֹופֹו  ּמֹוִסיִפים.  ּוַמה  ֵמָהְרִׁשיָמה 

ַלֲחֵמׁש  ֹרב  ִּפי  ַעל  ַהְסָּכָמה  ִהְתַקְּבָלה  ָּדָבר 

ַמָּטרֹות ֲחׁשּובֹות ֶׁשָעְמדּו ִּבְפֵני ַוַעד ַהִּכָּתה. 

ַּבָּׁשָלב ַהֵּׁשִני ִהְתַקְּיָמה ַהְצָּבָעה ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי 

הּוא  ַהְּמַעְנֵין  ַלִּכָּתה.  ַוַעד  ִלְבִחיַרת  ַהִּכָּתה 

ָעִמית  ָהיּו  ֶׁשִּנְבֲחרּו  ַהַּוַעד  ֵמַחְבֵרי  ֶׁשְּׁשַנִים 

ִהְסִּבירּו  ַהִּכָּתה  ֵמַחְבֵרי  ַרִּבים  ְוֶאְלָעד. 

ֶאת  ְיַיֵּׂשם  ֶׁשַהַּוַעד  "ַהִּסּכּוי  ְּבִחיָרָתם:  ֶאת 

ַהַּמָּטרֹות ֶהָחׁשּובֹות הּוא יֹוֵתר ָּגדֹול ְּכֶׁשְּׁשֵני 

ַהיֹוְזִמים ִנְמָצִאים ְּבתֹוכֹו".
>  >  >
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הסיפור באדיבות אתר "מידה טובה בפרשה"
  "ַוְיִהי ִביֻׁשרּון, ֶמֶלְך... ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל"

 פרשת "וזאת הברכה" מלמדת על 
האחדות כהכנה למלוכה. 

 להרחבה:
www.midatova.co.il • כל הזכויות שמורות
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ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ֶׁשל ֶהָעִׁשיר

ְיָלִדים, ְׁשַמְעֶּתם ֶׁשַּפַעם ַּבּגֹוָלה )ְּבחּוץ ָלָאֶרץ( 

ָּברּוְך  ַהּיֹום  ַהִּמיִנים?  ַאְרַּבַעת  ְמצּוִיים  ָהיּו  ֹלא 

ה' ֵיׁש ִּכְמַעט ְלָכל ֶאָחד ֶאת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים, 

ְּכֵׁשִרים ּוְמֻהָּדִרים, ֲאָבל ַּפַעם ְּבַהְרֵּבה ְקִהּלֹות 

ְלָכל  ַהִּמיִנים  ַאְרַּבַעת  ֶׁשל  ֶאָחד  ַרק ֵסט  ָהָיה 

ַהְּקִהָּלה!

ְלִמי  ַעְצמֹו?  ִּבְפֵני  ֵסט  ָהָיה  ֹזאת  ְּבָכל  ּוְלִמי 

ֶׁשָהָיה ָעִׁשיר ִּבְמֻיָחד, ְוָהָיה ָיכֹול ְלַהְׁשִקיַע ֶּכֶסף 

ָהָיה  ִאם  ְלַעְצמֹו.  נֹוָסף  ְלָהִביא ֵסט  ּוַמֲאָמִצים 

ָהָיה  ְּפָעִמים הּוא  ַהְרֵּבה  ַבְּקִהָּלה,  ָּכֶזה  ָעִׁשיר 

נֹוֵתן ַּגם ָלַרב ֶׁשל ַהְּקִהָּלה ִלּטֹול ֶאת ַאְרַּבַעת 

ֶׁשָּכבֹוד  ְלָׁשֵער  ְיכֹוִלים  ֲאַנְחנּו  ֶׁשּלֹו.  ַהִּמיִנים 

ָּגדֹול ָהָיה ֶלָעִׁשיר ַהֶּזה, ֶׁשִּמְּלַבד ַמה ֶּׁשֶיׁש לֹו 

ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ַּגם  הּוא  ִמֶּׁשּלֹו,  ַהִּמיִנים  ַאְרַּבַעת 

ֻׁשָּתף ִעם ָהָרב ַּבִּמְצָוה ֶהָחׁשּוָבה.

ַּפַעם ַאַחת, ְּבַאַחת ָהֲעָירֹות ַּבּגֹוָלה, ָהָיה ָאָדם 
ְוִהְתַעֵּׁשר.  ַרב,  ְּבֶכֶסף  ִּפְתֹאם  ֶׁשָּזָכה  ֶאָחד 
ָהָאָדם ַהֶּזה ֹלא ָהָיה ָּכל ָּכְך ַצִּדיק, ּוְבֶדֶרְך ְּכָלל 
ֹלא ִהְקִּפיד ְּבִקּיּום ַהִּמְצוֹות ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך. ֲאָבל 
ְלַעְצמֹו:  ֶהָעִׁשיר  ָחַׁשב  ַהֻּסּכֹות,  ַחג  ִלְקַראת 
ְּבָכבֹוד  ְלִהְתַּכֵּבד  ִהְזַּדְּמנּות  ִלי  ָּבָאה  ִהֵּנה 
ְוֶאֵּתן  ַהִּמיִנים,  ַאְרַּבַעת  ְּבַכְסִּפי  ֶאְקֶנה  ָּגדֹול! 
ֶׁשִּלי.  ַהּלּוָלב  ֶאת  ִלּטֹול  ֶׁשָּלנּו  ַהְּקִהָּלה  ְלַרב 

ָּכָכה ֻּכָלם ִיְסַּתְּכלּו ָעַלי ְּבַהֲעָרָצה ְּגדֹוָלה!

ִהְׁשִקיַע  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ַהֶּזה  ֶׁשֶהָעִׁשיר  ַלְמרֹות 
הּוא  ַהָּכבֹוד  ִּבְׁשִביל  ָּכֵעת  ַּבִּמְצוֹות,  ַרב  ֶּכֶסף 
ְּביֹוֵתר.  ְמֻהָּדר  ֵסט  ְוִהִּׂשיג  ָּגדֹול,  ְסכּום  הֹוִציא 
ֶאָּלא ֶׁשָהְיָתה לֹו ְּבָעָיה ַאַחת. הּוא ָהָיה ָּכל ָּכְך 
ֵּכיַצד  מּוָׂשג  לֹו  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ְוַעם-ָהָאֶרץ,  ּבּור 
נֹוְטִלים ֶאת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְוֵאיְך ְמַקְּיִמים ֶאת 

ַהִּמְצָוה!

ֶמה ָעָׂשה ֶהָעִׁשיר? ִּבֵּקׁש ֵמָהָרב ֶׁשַּיְדִריְך אֹותֹו 
אֹותֹו  ִויַלֵּמד  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ִלְפֵני  ֹחֶדׁש  ְּבֶמֶׁשְך 

על-פי משלי המגיד מדובנאמּוַסר ַהְׂשֵּכל

>  >  >

הסיפור באדיבות אתר "מידה טובה בפרשה"
  "ַוְיִהי ִביֻׁשרּון, ֶמֶלְך... ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל"

 פרשת "וזאת הברכה" מלמדת על 
האחדות כהכנה למלוכה. 

 להרחבה:
www.midatova.co.il • כל הזכויות שמורות
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ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה. ָהָרב ִהְסִּכים ְּבָרצֹון, ּוְבֶמֶׁשְך 
ַּכָּמה ָׁשבּועֹות ִהִּגיַע ֶהָעִׁשיר ֶאל ָהָרב, ְוִהְתַאֵּמן 

ִּבְנִטיַלת ַהּלּוָלב ּוַבַּנֲענּוִעים ָהַרִּבים.

ֶׁשָהֶאְתרֹוג  ָרצּו  ֹלא  ֶהָעִׁשיר  ְוַגם  ָהָרב  ַּגם 
ְיָקִרים  ֵהם  ֶׁשֲהֵרי  ֶהָחג,  ִלְפֵני  ִיַּפְגמּו  ְוַהּלּוָלב 
ָעָׂשה  ָהִאּמּוִנים  ֶאת  ָלֵכן  ְּביֹוֵתר!  ּוְנִדיִרים 
ֶהָעִׁשיר ְּבֶאְמָצעּות ָמֵקל ְוַתּפּוַח, ִּבְמקֹום לּוָלב 

ְוֶאְתרֹוג. ָהָרב ֹלא ָחַׁשב ֶׁשֵּתֵצא ַּתָּקָלה ִמָּכְך...

ִהִּגיַע ֶהָחג. ֶהָעִׁשיר ִהְתַלֵּבׁש ִּבְבָגִדים ְמֻכָּבִדים, 
ְוִהְתּכֹוֵנן ַלָּכבֹוד ַהָּגדֹול ֶׁשָּצפּוי לֹו. ְּבַהִּגיַע ַהְּזָמן 
ָהֶאְתרֹוג  ֶאת  ֶהָעִׁשיר  ָלַקח  ַהִּמְצָוה,  ְלִקּיּום 
ְוַהּלּוָלב, ֶנֱעַמד ְלַיד ָהָרב, ֵּבַרְך ְוִהְתִחיל ְלַנְעֵנַע. 
ְּבלּוָלב  ִהְתַאֵּמן  ִמֵּכיָון ֶׁשֵּמעֹוָלם הּוא ֹלא  ֲאָבל 
 - ְוַתּפּוַח  ְּבָמֵקל  ַרק  ֶאָּלא  ֲאִמִּתִּיים  ְוֶאְתרֹוג 
אֹוָתם. ַמֲחִזיִקים  ֵּכיַצד  ָיַדע   ֹלא  ִּבְכָלל  הּּוא 
ַמה ֶּׁשָּקָרה הּוא ֶׁשֶהָעִׁשיר ֶהֱחִזיק ֶאת ַהּלּוָלב 
ֶאת  ְוַגם  ָהִרְצָּפה,  ְּכַלֵּפי  ְּכֶׁשֶהָעִלים  ָהפּוְך, 

ָהֶאְתרֹוג הּוא ָאַחז ְּכֶׁשַהִּפיָטם ְלַמָּטה... 

ֶאת  נֹוֵטל  ֶהָעִׁשיר  ַעל  ִהְסַּתְּכלּו  ַהָּקָהל  ַאְנֵׁשי 
ַהָּקָהל  ֵּבין  ְלִהְתַאֵּפק...  ִהְצִליחּו  וֹלא  ַהּלּוָלב, 
ַעד  ֶׁשָהַפְך  ַקל(,  )ְצחֹוק  ִּגחּוְך  ַלֲעבֹור  ֵהֵחל 
ְמֵהָרה ִלְצחֹוק ָרם. ֶהָעִׁשיר ֶׁשָחַׁשב ְלִהְתַּכֵּבד 

ָּכבֹוד ָּגדֹול, ִקֵּבל ָמָנה ֶׁשל ִּבָּזיֹון ּובּוָׁשה...

•   •   •

ָאְמָנם ְּבַוַּדאי ֶׁשּלא ָנכֹון ָנַהג ַהָּקָהל ֶׁשָצַחק ַעל 
ֶהָעִׁשיר, ִּכי ֵאין ְלַבּזֹות ָאָדם ַּגם ִאם הּוא טֹוֶעה. 
ֲאָבל ֵמֶהָעִׁשיר ַעְצמֹו ֶאְפָׁשר ְּבֶהְחֵלט ִלְלמֹוד, 
ִּבְׁשִביל  ַרק  ַמֲעִׂשים  עֹוֶׂשה  ָאָדם  ֶׁשַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשָּיִביא  ְמֹאד  ִיָּתֵכן   – ְוַהֲעָרָצה  ָּכבֹוד  ְלַקֵּבל 
ְלַעְצמֹו ַרק ּבּוָׁשה ּוִבּזּוי. ִאם ֶהָעִׁשיר ָהָיה לֹוֵמד 

ָּכָראּוי ֶאת ִּדיֵני ִמְצַות 
ְּכֵדי  ַהִּמיִנים  ַאְרָּבַעת 
ְּכִהְלָכָתּה  ַלֲעׂשֹוָתּה 
ָּכבֹוד  ְלֵׁשם  ַרק  ְוֹלא 
ָהְיָתה  ַהּבּוָׁשה  ְּבַוַּדאי 

ִנְמַנַעת..
>  >  >

>  >  >
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ַחג ָׂשֵמַח ְיָלדּוֶדס! ֵאיֶזה ֵּכיף ֶׁשַחג ֻסּכֹות 
ִהִּגיַע!

ַּבָּׁשָנה  ַּבֻּסּכֹות  ִלי  ָהָיה  ֶמה  ִּתְׁשְמעּו 
ְלִטּיּול.  אֹוִתי  ָלַקח  טּוְבָיה  ֶׁשָעְבָרה. 
ֹלא  ֶׁשהּוא  טֹוב  ֲאֶלְּכַסְנֶדר.  ְלַנַחל  ְלָאן? 

ִמְתַּבֵּיׁש ָלֶלֶכת ִעם ַּתְרְנגֹול ְלִטּיּוִלים... 

ַאֶּתם  ֲאֶלְּכַסְנֶדר  ַנַחל  ַּדְוָקא  ָלָּמה 
ֶאת  ָׁשַאְלִּתי  ֲאִני  ַּגם  ָאז  ׁשֹוֲאִלים? 
טּוְבָיה. ָחַׁשְבִּתי אּוַלי ֵיׁש ִמיֶׁשהּו ֶׁשָּקׁשּור 
ֲאֶלְּכַסְנֶדר...  הּוא  ֶׁשְּׁשמֹו  ַהֻּסּכֹות  ְלַחג 

ְלכּו ֵּתְדעּו...

ָקׁשּור  ֹלא  ֶׁשֶּזה  ִלי  ָעָנה  טּוְבָיה 
ַלָּנַחל.  ָקׁשּור  ֵּכן  ֶזה  ֲאָבל  ַלֲאֶלְּכַסְנֶדר, 

ַּדְוָקא  ֶׁשֵּנֵלְך  ָרָצה  הּוא  אֹוֶמֶרת  זֹאת 

ְלַנַחל, ְלָמקֹום ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַמִים.

"ָלָּמה ַּדְוָקא ַנַחל, ֶּבַטח ִּבְגַלל ֶׁשּנֹוְטִלים 

ְלַנֵחׁש.  ִנִּסיִתי  ַהּלּוָלב!",  ַנַחל ִעם  ַעְרֵבי 

"אּוַלי", טּוְבָיה ָעָנה, "ֲאָבל ֲאִני ָחַׁשְבִּתי 

ִמְצָוה  ֵיׁש  ְּבֻסּכֹות  ַאֵחר.  ִּכּוּון  ַעל  ַּדְוָקא 

ְמֻיֶחֶדת ֶׁשַהְרֵּבה ׁשֹוְכִחים אֹוָתּה. ָרִציִתי 

ְלַסֵּפר ְלָך ָעֶליָה"...

ֶאת  ַמִּכיר  ֲאִני  ְמַדֵּבר?!  ַאָּתה  "ַמה 

לּוָלב,  ְנִטיַלת  ֻסּכֹות:  ֶׁשל  ַהִּמְצוֹות  ָּכל 

ִרּקּוִדים  ְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ִׂשְמָחה,  ֻסָּכה, 

ַּבָּלאַגִּנים..." ָאַמְרִּתי לֹו.

טֹוב ָלַדַעת!
ִעם ד"ר ּפּוְלֶקע יֹוֵדַע ַהּכֹֹל! )חּוץ ִמַּמה ֶּׁשֹּלא(
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אֹוְתָך:  ֶאְבַחן  ָּכָכה  ִאם  ּפּוְלֶקע,  "טֹוב, 

ְּבֵבית  ַרק  ְּבֻסּכֹות  עֹוִׂשים  ִמְצָוה  ֵאיזֹו 

ַהִּמְקָּדׁש, ְוִהיא ְקׁשּוָרה ְלַמִים?"

ַמה  ַעל  ֻמָּׂשג  ִלי  ָהָיה  ֹלא  ָהֱאֶמת  טֹוב, 

ִהְמִׁשיְך  ֶׁשהּוא  טֹוב  ָאז  ְמַדֵּבר,  הּוא 

יֹוֵדַע  אּוַלי  ַאָּתה  "ּפּוְלֶקע,  ִלי:  ְוִהְסִּביר 

ְמִביִאים  ָהיּו  ַהָּקְרָּבנֹות  ָּכל  ִעם  ֶׁשְּבַיַחד 

ְוָהיּו ְמַנְּסִכים אֹותֹו ַעל ַהִּמְזֵּבַח.  ַיִין,  ַּגם 

ַמה ֶזה אֹוֵמר 'ְמַנְּסִכים אֹותֹו'? ׁשֹוְפִכים 

אֹותֹו ְּבָמקֹום ְמֻיָחד ַּבִּמְזֵּבַח, ְּבתֹוְך חֹור 

ְלתֹוְך  ֵמַהִּמְזֵּבַח  ֶׁשָּיַרד  ָעמֹוק  ָעמֹוק 

ִנּסּוְך.  ִנְקֵראת  ַהּזֹו  ַהְּפֻעָּלה  ָהֲאָדָמה. 

ָהָרִגיל,  ַהַּיִין  ִנּסּוְך  ִמְּלַבד  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג 

ָהיּו ְמַנְּסִכים ַּגם ַמִים ַעל ַהִּמְזֵּבַח".

טֹוב, ַעְכָׁשיו ִהְתַחְלִּתי ְלָהִבין. "ָאז ַאָּתה 

ַּגם  ְמַנְּסִכים  ָהיּו  ְּבֻסּכֹות  ֶׁשַרק  אֹוֵמר 

ֵהַבְנִּתי.  ַיִין.  ַרק  ְוֹלא  ַהִּמְזֵּבַח,  ַעל  ַמִים 

ֲאָבל ַמּדּוַע ַּדְוָקא ְּבַחג ַהֻּסּכֹות?"

ַהֻּסּכֹות  ֶׁשְּבַחג  ָלנּו  אֹוְמִרים  "ָחָז"ל 
ָהעֹוָלם ִנּדֹון ַעל ַהַּמִים, ַּכָּמה ַמִים ְוֶגֶׁשם 
הּוא  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ַהְּקרֹוָבה.  ַּבָּׁשָנה  ִיְהיּו 
ְּבֶעֶצם ְּתִחַּלת ַהחֶֹרף. ַהֶּטַבע ֻּכּלֹו ָזקּוק 
ִּבְמֻיָחד  ָלֵכן  ִלְחיֹות.  ְּכֵדי  ְוֶגֶׁשם  ְלַמִים 
ַּבָחג ַהֶּזה ִמְתַּפְּלִלים ַעל ַהֶּגֶׁשם ְוַהַּמִים, 
ְוַגם ְמַקְּיִמים ֶאת ַהִּמְצָוה ַהְמֻיֶחֶדת ַהּזֹו 

ֶׁשל ִנּסּוְך ַהַּמִים".

ָהֲאבּוד  ְּכבֹוִדי  ֶאת  ְלַהִּציל  ָרִציִתי 
"ַאה..  ַמֶּׁשהּו:  יֹוֵדַע  ֲאִני  ֶׁשַּגם  ּוְלַהְראֹות 
ַהּזֹו  ַהִּמְצָוה  ְוַעל  ֵמִבין  ֲאִני  ַעְכָׁשיו 
ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה  ַהֲחִגיָגה  ֶאת  עֹוִׂשים  ָהיּו 

ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה!" 

"ְמֻעֶּלה ּפּוְלֶקע! ַעל ֵׁשם ְׁשִאיַבת ַהַּמִים 
ָּכל  ָהְיָתה  ַהּזֹו  ַהִּׂשְמָחה  ַהַּמִים!  ְלִנּסּוְך 
ֵּבית  ָרָאה ִׂשְמַחת  'ִמי ֶׁשּלא  ְּגדֹוָלה!  ָּכְך 
ִמָּיָמיו!'"  ִׂשְמָחה  ָרָאה  ֹלא  ַהּׁשֹוֵאָבה 
ֶאת  ְלַדְמֵין  ִהְמַׁשְכִּתי  ַוֲאִני  ִסֵּים,  טּוְבָיה 

ַהֲחִגיגֹות...
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טלי ונחמה מכינות קישוטים לסוכה. 
מצאו לפחות 10 הבדלים בין האיורים!

מצאו את ההבדלים

נו, מצאתם?
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יצירה לסוכה
)אנחנו  הפלסטיק  בקבוקי  שני  את  קחו   .1
מדגימים בבקבוקים ירוקים, אבל מומלץ לקחת 
בקבוקים שקופים(. כדאי מאוד שהבקבוקים יהיו 

מהסוג שתחתית הבקבוק דומה לפרח.

מעל  קצת  הבקבוקים  תחתית  את  חיתכו   .2
כשבאחד  שבתחתיתו,  הפרח"  "צורת  סיום 
גבוה  סנטימטר  כ-1  יהיה  החיתוך  מהבקבוקים 

יותר מאשר בבקבוק השני.

חוררו  רבה!(  )ובזהירות  חד  חפץ  בעזרת   .3
הבקבוקים,  אחד  בתחתית  סמוכים  חורים  שני 
והשחילו את הסרט בשני החורים, מכיוון תחתית 
הבקבוק לתוכו. אחר כך קישרו את שני הקצוות, 

כדי שתישאר לולאה מבחוץ.

מצרכים: 2 בקבוקי שתייה גדולים )מהסוג 
שהתחתית דומה לצורת פרח. סרט. ֶלֶבד / בריסטול. 

 ניירות / צלופן / חתיכות בד בצבעי ירוק או אדום.
כלים: מספריים. כלי חד לניקוב הבקבוק. דבק.

> > >
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4. גיזרו צורות של עלים מהֶלֶבד או הבריסטול, 
ידי  על  ולנקבים,  לסרט  סמוך  לבקבוק  וחברו 

תפירה בחוט או הדבקה בדבק.

5. מלאו את כל חלל תחתיות הבקבוקים בניירות 
צבעוניים או בצלופן, והלבישו את שתי התחתיות 

זו על גבי זו )במידה הצורך ניתן להעזר בדבק(.

6. זהו! קיבלתם תפוח צבעוני – קישוט יפהפה 
לתלייה בסוכה! ניתן להכין כמה תפוחים כאלה 

ולתלותם בסוכה.

> > >
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ֵאיֹפה ָהֶאְתרֹוִגים?
ַאף ֶאָחד ֹלא ָׂשם ֵלב ְּכֶׁשֵּנִרָּיה ַהָּקָטן ָלַקח ַלֶחֶדר ֶׁשּלֹו ֶאת ָּכל ָהֶאְתרֹוִגים. ַעְכָׁשיו ֵמֹרב 

ַּבָּלאָגן הּוא ֹלא ַמְצִליַח ִלְמצֹוא אֹוָתם! ִעְזרּו ְלֵנִרָּיה ִלְמצֹוא ֶאת 6 ָהֶאְתרֹוִגים!

11 10



יש לכם תמונות יפות ומעניינות מהסוכה?

         הייתם בשמחת בית השואבה והצטלמתם?

שתפו אותנו!

Alon@meirkids.co.il ִשלחו אלינו תמונות למייל

Alon@meirkids.co.il !נהניתם מהעלון? ספרו לנו 11



Alon@meirkids.co.il !נהניתם מהעלון? ספרו לנו

המשך יבוא

למה דווקא אני?!
סיפור בהמשכים • פרק ו

ציפיתי  בצבא,  כשהייתי  מספר:  אבא  תקציר: 
הפעמים  באחת  ערביים.  בכפרים  למשימות 
כשכבר הייתי אמור להיכנס לפעולה כזו, פתאום 
המפקד החליט שאני לא נכנס. התעצבנתי. בסוף 

התברר שכל החיילים שנכנסו, נפצעו בקרב.

חיילים,  עשר  שנים  מנה  לכפר  שנכנס  "הכוח 
וכולם נפצעו. חלקם נפצעו קשה, וחלקם נפצעו 
והשאיר  מאוד  קשה  היה  שם  הקרב  וקל.  בינוני 
רושם קשה על החיילים. בקושי הצליחו להוציא 
מסוק  באמצעות  מהכפר  אותם  ולפנות  אותם 

צבאי שהוזעק למקום". 

אבא הסתכל עליי, וראה שכבר 
התחלתי להבין.

יהודה,  מבין  "אתה 
בכפר,  קורה  מה  שכששמעתי 
את  כשראיתי  ובמיוחד 
והפגיעות  הקשות  התוצאות 
הודיתי   – חבריי  של  הרבות 
מזה  אותי  שהציל  כך  על  לה' 
רגעים  באותם  האחרון.  ברגע 
דווקא  'למה  טוב מאוד  הבנתי 

אני', ולמה זה היה רק לטובתי". אמר אבא ושתק 
לרגע.

"מאותו היום קיבלתי על עצמי שאשתדל לעולם 
קרה  זה  'למה  או  אני'  דווקא  'למה  לשאול  לא 

אנחנו  תמיד  שלא  הקשה,  בדרך  למדתי  לי'.  רק 
הדבר  קורה  לנו  דווקא  למה  ומבינים  יודעים 
הוא  שהדבר  להאמין  יכולים  אנחנו  אבל  הזה, 

לטובתנו". 

שהוא  הבנתי  ואני  דבריו,  את  הפסיק  אבא 
לא  מעולם  הסיפור.  את  סיים 
כך  כל  היה  שלי  שאבא  ידעתי 
למה  טוב,  חיים!  לסכנת  קרוב 
לספר  מרבה  לא  אבא  שאדע? 

על עצמו סיפורים מהעבר.

לי  ברור  היה  אבא  של  המסר 
מאוד. אמנם לא הבנתי איך כל 
ופספסתי  שהפסדתי  הדברים 
שלא  הבנתי  אבל  לטובתי,  היו 
היה  מה  לדעת  יכול  אני  תמיד 

אמור לקרות. 

המשכתי להרהר, אבל אז אבא קטע אותי שוב: 
החלטתי  הסתיים.  לא  שלי  הסיפור  "יהודה, 

להמשיך גם את חלקו השני של הסיפור".
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    פינת
פרסים מחכים ִּמַה    ְׂשָחִקים

 לכם באתר! 
שמות הזוכים 
יפורסמו באתר

meirkids.co.il

נכון או לא נכון?
1. המצוה לשבת בסוכה בחג הסוכות היא מצוה מן התורה.

4. רבן שמעון בן גמליאל היה רוקד עם 8 אבוקות אש3. אם יורד גשם חזק בסוכה, מותר לצאת ולאכול בבית2. גם נשים חייבות במצוות הסוכה.
5. שמחת בית השואבה היתה לרגל ניסוך היין

8. צריך לבנות את הדפנות של הסוכה לפני הסכך7. מי שאין לו אתרוג אינו יכול לצאת ידי חובה בלימון6. ענפי אקליפטוס פסולים לסכך
10. לאחר הברכה צריך להחזיק את האתרוג כשהפיטם למטה9. אילן שמסוכך על הסוכה נחשב כסכך כשר

12. בהושענות בהושענה רבה מתפללים על הגשם11. אחד מהאושפיזין הוא דוד המלך

 חידת חדגא:
אני אחד מהארבעה, ואם תוסיפו על שלושה תקבלו את כל התורה!

Alon@meirkids.co.il !נהניתם מהעלון? ספרו לנו

המשך יבוא
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meirkids.co.il

 חידת פולקע: אני שם של ֵאזור בארץ, שבוע שלם מטלטלים אותי 
ובסוף גם יחבטו אותי בקרקע! מי אני?

מבוך הסוכה
משפחת ְמקֹוִרי המקורית, החליטה 
לשעשע ולשמח את תושבי השכונה 

לכבוד חג הסוכות. לכן ציירו בני 
המשפחה מבוך גדול וצבעוני על 
דופן הסוכה שלהם, והזמינו את 
ילדי השכנים לנסות ולמצוא את 

המסלול בנכון בתוך המבוך. 

פתרו את המבוך!
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לקראת שמחת תורהחידת השנה

הריח  ישר  הוא  הביתה,  נכנס  אורי  כאשר 

ריח  חוש  לי  "יש  מהכיריים.  הגז  ריח  את 

חלונות  לפתוח  ומיהר  לעצמו  ציין  טוב", 

רץ  כך  אחר  יצאו.  שהריחות  כדי  ודלתות 

לבדוק את ברז הגז. מרוב חיפזון נפל סיר 

ולא לכלך את  ריק  היה  הוא  מהשיש, אך 

הרצפה. הוא מיהר להתקשר לחברת הגז, 

אך בטעות הקיש מספר שגוי ולא ענו לו. 

זה לא מצא חן בעיניו וכבר לא היה לו כוח 

להתעסק בזה, אבל הוא ידע שאם הוא לא 

את  לסכן  עלולה  הדליפה  ויתקשר,  ישוב 

חייו. הוא קמץ אגרופיו וחייג שוב.

מעילים" אין הרבה ימים שיורד בם ברד. אבל  "תקחו  ירד.  יום  חשש באותו  הוא  שלו.  לבנות  אמר  הרחוב. הוא  במורד  יסחפן  אבל שהגשם  אותן  מסיע  הוא  כלל  הוא בדרך  בתפקידו  ממהר.  הוא  והמפעיל שלו התקשר לפני היום  שעה', חוקר,  תוך  משימה  'קבל  תחקיר 5 דקות:  שיש  סימן  היה  זה  הזה, לחש.  הלחץ  את  שונא  הוא  בעיתון עודדה אותם לפעול חזק.עלו. כתבה אחת שפורסמה עליהם אבל מה לעשות, הדרישות בעבודה דחוף. 

מה יש כאן? לפניכם חמישה סיפורים שונים )וקצת משונים...( שבתוכם מוסתרים 
השמות של כל הפרשות שבתורה, חוץ מ-5 פרשיות שחסרות. 

המשימה שלכם: עליכם לגלות את 5 הפרשיות החסרות )פרשה אחת בכל חומש(. 
איך זה עובד? בכל סיפור מוסתרים השמות של כל הפרשות של אחד מחומשי התורה, חוץ 

מפרשה אחת שחסרה )בכל חומש(. הפרשיות מופיעות בדרך כלל בשינוי סדר האותיות, במילה 

אחת שלמה או בשתי מילים סמוכות. הסיפורים אינם מסודרים לפי סדר החומשים. 
בשלב ראשון עליכם לזהות לאיזה חומש שייך כל סיפור. אחר כך תצטרכו לגלות בכל סיפור את 

שמות הפרשות המוסתרות, ולמצוא איזו פרשה חסרה בכל חומש. קדימה!
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כבר בהתחלה הוא כמעט ויתר. כבר אז 

כשהבוס בא אל הצוות ואמר: "הרתמו 

לא  שזה  ידע  הוא  הקשה!",  למשימה 

יהיה קל. היו עובדים שעזבו מיד, אבל 

כבר  הוא  כעת  להמשיך.  ניסה  הוא 

ידע  הוא  לעזוב.  החליט  והוא  מותש 

חדרו  בדלת  ידפוק  אחרי שהוא  שרגע 

של הבוס, הוא יפוטר. זה לא היה קל, 

אבל הוא הרגיע את עצמו: "אין כאשתי 

בצערי".  אותי  לנחם  שתדע  היקרה, 

פשט  מים,  כוס  לקח  הביתה  כשנכנס 

אמר  אותי",  "פיטרו  וישב.  מעילו  את 

לאשתו בלחש.

המתח  לו.  יקראו  מתי  ידע  לא  8. הוא היה באוויר היה קשה, והכול ידעו שהמלחמה חיים  ידי צו  גיוס על  במלחמה חובש צבאי וכבר עלו מחשבות בראשו: בפתח. צפוי  ינשים  מי  ואת  יחבוש  מי  לי את  היתה  הקודם  'במבצע  לפתע עבודה רבה, עזרתי לחיילים רבים'. הוא הקרובה.  שנפלו.  קדושים  בכמה  גם  "עליך נזכר  מחשבתו.  את  קוטע  לא הטלפון  'אוי,  המפקד.  לו  אומר  צום להתייצב!",  בצום'.  ממש  אני  לאכול!  זאת הספקתי  בכל  ידע.  הוא  כאלה,  למצבים  לאכול הוא יצא לבסיס, שם חיכה לו חברו יוסף רע  מותר  "אחי,  רוגלך:  חבילת  עם 
כאן", אמר בחיוך.

אייל הוא איש של טבע. הוא מתעניין בכל מה שקורה סביבו: חי צומח, שמיים, ארץ, ים. פשוט אוהב 
טבע. פעם היה באזור מדברי, שם זיהה בקע עמוק בקרקע. בפנים הוא ראה מין צב מיוחד. למעשה היו 
כמה שם כאלה והוא חשש שהם ילכו ויעלמו, אך הוא היה עייף וישב לנוח. הוא הוציא אוזניה וטלפון 
מכיסו והתקשר לברר מתי אחיותיו יגיעו לאסוף אותו. "אנחנו כאן!", הפתיע אותו קול מאחור, "תבוא 
כי כבר מאוחר, עד מתי אתה נח!". "ואתן לא יכולות להתחשב בי? אני עייף וגם נפלתי וכואבת לי יד 

ימין והברך הזאת", אמר אייל והצביע על ברכו השמאלית. 
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 הפעם יושבים נעמה, בני, טליה, יונתן וחיימק'ה סביב השולחן בסוכה, 
לכבוד חג הסוכות. הצטרפו אליהם!

יֹוָנָתן: ֵהי ִהֵּנה ַהִּקּׁשּוט ֶׁשִּלי! ָעִׂשיִתי אֹותֹו ַּבָּגן!

ֶּבִני: ַמָּמׁש ֵּכיף ָלֶׁשֶבת ַּבֻּסָּכה ִעם ָּכל ַהִּקּׁשּוִטים ַהָּיִפים. ֵאיֶזה ֵּכיף ֶׁשַחג 

ַהֻּסּכֹות ִהִּגיַע!

ַנֲעָמה: ַאֶּתם יֹוְדִעים ַמּדּוַע ְמַקְּׁשִטים ָּכל ָּכְך ָיֶפה ֶאת ַהֻּסָּכה? ָלָּמה ֶאת 

ַהַּבִית ֹלא ְמַקְּׁשִטים ָּכָכה?

ַהִּמְצָוה  ִמְצָוה!  זֹו  ִּכי  ָיָפה  ִּתְהֶיה  ֶׁשַהֻּסָּכה  ֶׁשָּצִריְך  ָלַמְדנּו  ֲאַנְחנּו  ַטְלָיה: 

ְצִריָכה ִלְהיֹות ָיָפה.

ַנֲעָמה: ָנכֹון ְמֹאד! ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב "ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו", ְוָחָז"ל אֹוְמִרים ֶׁשָּכל 

ָּדָבר ֶׁשל ִמְצָוה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות אֹותֹו ָיֶפה ְוָנֶאה. ַּגם ַטִּלית ְוִציִצית ְוַגם לּוָלב 

ְוֻסָּכה, ֶאת ַהֹּכל עֹוִׂשים ָיֶפה ּוְמֻהָּדר.

ֶּבִני: ַּכָּמה ְזַמן ָעַמְדנּו ִעם ַאָּבא ְּבדּוַכן ְמִכיַרת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים! ִנְרֶאה ִלי 

ֶׁשַאָּבא ִחֵּפׂש ֶאת ָהֶאְתרֹוג ֲהִכי ָיֶפה ֶׁשֵּיׁש ָּבעֹוָלם...

ּוִמְתַאְּמִצים  ִמְצָוה,  ַּתְׁשִמיֵׁשי  ֵהם  ָהֶאְתרֹוג  ְוַגם  ַהֻּסָּכה  ַּגם  ָנכֹון,  ַנֲעָמה: 

ַוֲאִפּלּו מֹוִציִאים יֹוֵתר ֶּכֶסף ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו ָיִפים ּוְמֻהָּדִרים.

ִקֵּבל  ַחִּייְמֶק'ה  ְוַגם  ְוֶאְתרֹוג.  לּוָלב  ָקָנה  ַאָּבא  ִלי  ַּגם  ֵּכיף!  ֵאיֶזה  יֹוָנָתן: 

ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ֶׁשל ֻּבָּבה...
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