
מורה: 'הציפור מצייצת, החתול מיילל, החמור נוער. מה עושה הכלב?'
משה: 'עומד על העץ ושר שירים באיטלקית'. מורה: 'אתה בחור מאוד 

מוזר משה...' משה: 'לא אני הוא המוזר הכלב הזה הוא המוזר!'

ְּתׁשּוָבה ּוְמִחיָלה
ַהְּתׁשּוָבה.  ִמְצַות  ִהיא  ַּבָּפָרָׁשה  ְמֻדָּבר  ָעֶליָה  ֵמַהִּמְצוֹות  ַאַחת 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָנַתן ָלנּו ֶאְפָׁשרּות ְמֻיֶחֶדת ַלֲחֹזר ָּבנּו ִמַּמֲעִׂשים 
ְיֵדי ְּתׁשּוָבה. ֶזהּו ֶחֶסד  ֹלא-טֹוִבים ֶׁשָעִׂשינּו, ּוְלַתֵּקן אֹוָתם ַעל 
ָּגדֹול ֶׁשָעָׂשה ה' ִעם ְּבֵני ָהָאָדם, ֶׁשְּמַאְפֵׁשר ָלנּו ְלִהָּמַנע ִמְּלַקֵּבל 

ֹעֶנׁש ַעל ֲעֵברֹות ְוָטעּויֹות ֶׁשָעִׂשינּו ַעל ְיֵדי ֲחָזָרה ִּבְתׁשּוָבה.

ָּברּוְך הּוא.  ַהָּקדֹוׁש  ְּבִמּדֹוָתיו ֶׁשל  ִלְדֹּבק  ָלנּו  ְמַיֲעִצים  ֲחָכֵמינּו 
ְּכמֹו ֶׁשהּוא ַרחּום ְוַחּנּון, ָּכָכה ֲאַנְחנּו ִנְהֶיה ַרֲחָמִנים ְוטֹוֵבי ֵלב. 
ְּכמֹו ֶׁשה' נֹוֵתן ָלנּו ֶאְפָׁשרּות ַלֲחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְוהּוא ְמַקֵּבל אֹוָתנּו 

ְּבָרצֹון, ָּכְך נּוַכל ִלְלֹמד ְלַעְצֵמנּו ְוִלְנֹהג ְּבִמָּדה ָּכזֹו ִעם ֲחֵבֵרינּו.

ֲאַנְחנּו עֹוְמִדים ַמָּמׁש ִלְפֵני ֹראׁש ַהָּׁשָנה. ֶזהּו ְזַמן ְמֻצָּין ִלְמֹחל 
ְוִלְסֹלַח, ִלְמֹחק ֶאת ַהְּדָבִרים ָהָרִעים ֶׁשָעׂשּו ָלנּו ֲאֵחִרים ּוְלַהְתִחיל 
ַּדף ָחָדׁש ְוָנִקי. ִלְפָעִמים ֲאַנְחנּו ָרִבים ִעם ַהֲחֵבִרים ֲהִכי ְקרֹוִבים 
ַלֲחֹזר  ֶׁשָּלנּו  ַהִהְזַּדְּמנּות  זֹוִהי  ַמְפִסיִדים!  ֻּכָּלנּו  ּוִמְּמִריָבה  ָלנּו, 
ִמָּמה  ְוִלְׁשֹּכַח  ֶׁשָּלנּו  ַהֲחֵברּות  ֶאת  ְלַחֵּדׁש  ָלֶזה,  ֶזה  ּוְלִהְתָקֵרב 

ֶׁשָהָיה. ָּכְך ִנְפַּתח ֶאת ַהָּׁשָנה ְּבצּוָרה טֹוָבה ּוְׂשֵמָחה!

 חידת חדגא: 
ִמצאו בפרשה מילה בת 2 אותיות ששתי אותיותיה שוות!

חידת פולקע: פרשת ניצבים היא אחת הפרשיות הקצרות ביותר 
בתורה. כמה פסוקים יש בה? איזו פרשה קצרה יותר ממנה?

1. השלימו: "מחוטב עציך _____ _____ _____ "
2. איזה אירוע מספר בראשית מוזכר בפרשה?

3. מי יודע את הנסתרות?
4. מה יעשה ה' כאשר עם ישראל ישוב בתשובה בגלות?

5. על מה נאמר ש"לא בשמיים היא" ו"לא מעבר לים"?
6. השלימו: "כי קרוב אליך הדבר מאוד ____ ____ ____ "

7. מאיזה מרחק יקבץ ה' את ישראל בקיבוץ הגלויות?
8. במה ממליץ לנו ה' לבחור? )סוף הפרשה(

שאלות בפרשה

יי ירירִִ ממ בס"ד

יי אאִִממ      ירירִִ
 עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשת ניצבים תשפ"א
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פרשה מאירה

צלליותצלליות תמונות לראש השנהתמונות לראש השנה
ִמצאו למה רומזות התמונות, בקשר לראש השנה!
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5782  ְּתִפַּלת
ַחָּנה

רק צללית אחת מתאימה לאיור שבמרכז. איזו?
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