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  ה ַהַּׁשָּבת ֶאת ׁשֹוֵמר ַהַּׁשָּבתְמָר ׁשָ 
  

  . שאחריו קראו את הסיפור וענו על השאלות

  

ָהָיה ָצִרי ִלְבֹרַח ִמֵּביתֹו  ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה ְּבַאַחת ֵמַאָרצֹות ֲעָרב. ַהְּיהּוִדי סּוִליָמן

ֹום. לֹא ִהְסִּפיקּו סּוִליָמן ָהַעְרִבים ֶאת ַהְּיהּוִדים ְּבאֹותֹו ָמק ֶׂשָּׂשְנאּוִּבְגַלל ַהִּׂשְנָאה 

ְּדָבִרים, ֲאָבל ָזְכרּו ָלַקַחת ָּפמֹוטֹות ְוֵנרֹות ֶׁשל ַׁשָּבת ְוֶאת  ְוִאְׁשּתֹו ָלַקַחְּת ַהְרֵּבה

  ָּגִביַע ַהַּיִין ֶׁשל ַהִּקּדּוׁש.

ָרצּו ַלֲעֹבר ֶאת ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ְּבאֹותֹו ַהָּׁשבּוַע ֵהם ִהְצָטְרפּו ְלַׁשָיָרה ֶׁשל ֲאָנִׁשים ׁשֶ 

ָלִעיר ֶׁשַאֲחֵרי ַהִמְדַּבר. ֵהם ָהיּו ְצִריִכים ְלַהִּגיַע ְלִעיר זֹו ְּביֹום  ַהִּמְדָּבר ּוְלַהִּגיעַ 

. ִהִּגיַע יֹום ִׁשִּׁשי ַוֲעַדִיין לֹא ָיְצאּו ִמן ַהִּמְדָּבר.  ָלֶהם ִׁשִּׁשי ְוִהֵּנה ִהְתָאְרָכה ַהֶּדֶר

ְוִיְּסעּו  ֻמְדָאגֹות: ָמה ַיֲעׂשּו? ַהַיְמִׁשיכּו ִּבָפִנים ן ְוִאְׁשּתֹו ֶזה ָּבֶזהִהְסַּתְּכלּו סּוִלימָ 

 ְוִיְבְטחּו ְדָּבר ַהַּמְפִחידַּבִּמ  תּואֹו ִיָּׁשֲארּו ְוִיְׁשּבְ , ֶאת ַהַּׁשָּבת ִעם ָהֲאָנִׁשים, ְיַחְּללּו

  ֶׁשַּיִּציל אֹוָתם?   'ָּבּה

יחּו סּוִליָמן ְוִאְׁשּתֹו ֶאת ַהֲחִבילֹות ֶׁשָּלֶהם ַעל ָהָאֶרץ, ִּכי ְּבִלי ְלַדֵּבר ֵּביֵניֶהם ִהּנִ 

  ִתָּמהֹון:ֶאת ַהַּׁשָּבת. ָהֲאָנִׁשים ָהֲאֵחִרים ִהְסַּתְּכלּו ֲעֵליֶהם ּבְ  ֵּללְלחַ ֶהְחִליטּו לֹא 

  ַהְּיהּוִדים ָהֵאֶּלה? ַהִאם ְמֻׁשָּגִעים ֵהם,

, ִּכי ָהיּו ְּבטּוִחים ֶׁשָּימּותּו ַּבִּמְדָּבר. ֵהם ִהְׁשִאירּו ָלֶהם ָהיּו ָּכֵאֶּלה ֶׁשִרֲחמּו ֲעֵליֶהם

  ִים, ְוִנְפְרדּו ֵמֶהם.יֹומַ ֶׁשַּיְסִּפיקּו ָלֶהם לְ  ֹאֶכל ּוַמִים

ִנְׁשֲארּו סּוִליָמן ּוְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַּבִּמְדָּבר ַהָּגדֹול. עֹוד ְמַעט ִּתְׁשַקע ַהֶּׁשֶמׁש. ַמְפִחיד 

סּוִליָמן ָאַמר: "ָאסּור ְלִהְתַעֵּצב ְּבַׁשָּבת! ּבֹוִאי, ִאָּׁשה, ַהְדִליִקי ֵנרֹות."  , ֲאָבלָהָיה

,  ַהֵּנרֹות ִהְדִליָקה ָהִאָּׁשה ֶאת ּוֵבְרָכה ֲעֵליֶהם, ְּכֶׁשְּדָמעֹות ְּבֵעיֶניָה. ָיַרד ַהֹחֶׁש

ַהַחּיֹות לֹא ֵהֵעּזּו ְלִהְתָקֵרב  ָבלִמָּסִביב, אֲ ְוקֹולֹות ַמְפִחיִדים ֶׁשל ַחּיֹות ִנְׁשְמעּו 

ַהַּפַחד  ְלסּוִליָמן ְלָהִפיג ְמַעט ֶאת ִּבְגַלל ָהֵאׁש ֶׁשל ַהֵּנרֹות. ְּתִפַּלת ַהַּׁשָּבת ָעְזָרה

  ם...יַהֵּנרֹות ְוָאז ָיבֹואּו ַּבֲעֵלי ַהַחיִ   ּבּוֶׁשָהָיה ְּבִלּבֹוֵתיֶהם, ֲאָבל עֹוד ְמַעט ְיכְ 

,מּוָטב ֶׁשּלֹא ' ִׁשיר ְּבקֹול ְזִמירֹות ְוִהְתִחיל לָ , ָאַמר סּוִליָמן ְלַעְצמֹו 'ַנְחֹׁשב ַעל ָּכ

קֹולֹות ַהַחּיֹות ִהְתָקְרבּו ֲאֵליֶהם. ֵהם ָראּו ְּדמּות ֶׁשל . ִּכְמַעט ָּכבּוַׁשָּבת. ַהֵּנרֹות 
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ּו ֲאֵליֶהם. ֵאֶּלה לֹא ָהיּו ִהְבִחינּו ְּבעֹוד ְּדֻמּיֹות ֶׁשִהְתָקְרב ַחָּיה ְקרֹוָבה ְמאֹוד, ְוָאז

ַּבִמְדָּבר. ָראּו ַהֶּבדּוִאים ֶאת ָהאֹור ַהָּקָטן  ֶׁשָּגרּו ַחּיֹות. ָהיּו ֵאֶּלה ֲאָנִׁשים, ֶּבדּוִאים

  ַּבִמְדָּבר.ּוָבאּו ִלְראֹות ִמי ַהְּמֻׁשָּגע ַהִּנְׁשָאר ְלַבּדֹו 

תֹו ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהַּלְיָלה ְוָׁשְמרּו ֲעֵליֶהם ִמְּפֵני ִנְׁשֲארּו ַהֶּבדּוִאים ִעם סּוִליָמן ּוִמְׁשַּפְח 

ּוְביֹום , סּוִליָמן ּוִמְׁשַּפְחּתֹו ָלֹאָהִלים ֶׁשָּלֶהם ַׁשָּבת ֵהִביאּו ֶאת ְּבמֹוָצֵאי ַהַחּיֹות.

ָׁשֲאלּו  ,ל ְקרֹוֵביֶהםַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ֶא . ַלִמְדָּבר ֶֹשֵּמֵעֶבר◌ָהִעיר אֹוָתם ֶאל ִראׁשֹון ִלּוּו

ְלִהָּׁשֵאר ַּבַחִּיים? ַוֲהֵרי ָמְצאּו ֶאת ָּכל  ִהְצַלְחֶּתם ֵאי? ַאֶּתם ַחִּיים"ַהְּקרֹוִבים: 

  ִהְתַנְּפלּו ֲעֵליֶהם." ִּכי ׁשֹוְדִדים ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָּנְסעּו ַּבַּׁשָּיָרה ֶׁשָּלֶכם, ֵמִתים,

ָרה ָלֶהם. ֵהם ָענּו ִלְקרֹוֵביֶהם: "ַהַּׁשָּבת ִהְתַרְּגׁשּו סּוִליָמן ְוִאְׁשּתֹו ְמאֹוד. ֵנס ָק 

  ְוִהְׁשִאיָרה אֹוָתנּו ַּבַחִּיים."         ָׁשְמָרה ָעֵלינּו

  

  ציירו את כל האביזרים המוכרים לכם הקשורים ביום השבת.
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