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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת בוא תשפ"ב

לאדם אחד היו שני סוסים .הוא רצה להבדיל ביניהם ולכן הוא חיפש
הרבה זמן הבדל .לבסוף הוא מצא :הסוס השחור גבוה ב 2-ס"מ
מהסוס הלבן...

פרשה מאירה
יאת ִמ ְצ ַריִ ם
יְ ִצ ַ

שאלות בפרשה
 .1מהי המכה הראשונה שמוזכרת בפרשת השבוע?
 .2מי "כיסה את עין כל הארץ"?
 .3על איזו מכה נאמר "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו"?
 .4את מה היו צריכים לאכול בחיפזון?
 .5כמה גברים (מלבד ילדים) יצאו ביציאת מצרים?
 .6על איזה לילה נאמר שהוא "ליל שימורים"?
 .7מהי המכה האחרונה?
 .8מתי (במהלך היממה) ארעה המכה האחרונה?
חידת חדגא:
מה הקשר בין 'שביעי' של הפרשה לבין קריאת שמע?
חידת פולקע:
איזו רוח הביאה את הארבה למצרים ,ואיזו רוח סילקה אותו?

תמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!
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רּוע ֶה ָחׁשּוב ְּבתֹולְ דֹות
בּוע "ּבֹא" ְמ ֻס ָּפר ַעל ָה ֵא ַ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
בֹותינּו
יאת ִמ ְצ ַריִ םַ .א ֲח ֵרי ֵמאֹות ָׁשנִ ים ֶׁש ָּב ֶהן ָהיּו ֲא ֵ
ַע ֵּמנּו :יְ ִצ ַ
יהם ּכְ מֹו ֶאל ֲע ָב ִדים,
ְּב ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ָה ָעם ַה ִּמ ְצ ִרי ִה ְתנַ ֵהג ֲאלֵ ֶ
הֹוציא ֶאת ְּבנֵ י
יע ַהּזְ ַמן לְ ִ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶה ֱחלִ יט ֶׁש ִהּגִ ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם.
יֹוד ִעים ,זֶ ה ֹלא ָהיָ ה ּכָ ל ּכָ ְך ָּפׁשּוט לְ ַׁשכְ נֵ ַע ֶאת
ּכְ מֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
ַּפ ְרעֹה לְ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל! ֶע ֶׂשר ַמּכֹות ָקׁשֹות ה' ֵה ִביא
ּוב ֵּקׁש ִמּמ ֶֹׁשה
ַעל ַה ִּמ ְצ ִרּיִ יםַ ,עד ֶׁש ַּפ ְרעֹה ֵה ִבין ֶׁש ֵאין לֹו ְּב ֵר ָרה ִ
וְ ַא ֲהרֹן ֶׁש ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יֵ ְצאּו ּכְ ָבר ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,וְ כָ כָ ה ָק ָרה ַה ָּד ָבר
ַה ֻּמ ְפלָ א ַהּזֶ ה וְ ַעם ָׁשלֵ ם ֶׁשל ֵמאֹות ַאלְ ֵפי ִאיׁש – יָ ָצא ְּב ַבת ַא ַחת
לְ ֵחרּות ּולְ ח ֶֹפׁש ,לְ ֵע ֶבר ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ֻּמ ְב ַט ַחת.
יאת ִמ ְצ ַריִ ם ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ּגַ ם לְ ַע ְצ ֵמנּוֶׁ ,שּגַ ם
ִמ ִּסּפּור יְ ִצ ַ
ׁשּועה וְ ַהּגְ ֻאּלָ ה
ִאם ַה ַּמ ָּצב ָהיָ ה ֹלא נָ ִעים ְּב ֶמ ֶׁשְך ַה ְר ֵּבה זְ ַמןַ ,הּיְ ָ
עֹוד יְ כֹולָ ה לָ בֹוא ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ה' יִ ְר ֶצה – הּוא יִ ְד ַאג לְ כָ ְך ֶׁשּכָ ל
ַה ְּב ָעיֹות יִ ָּפ ְתרּו!

מבוך הפירמידה

