בס"ד

מ ִא ִירי
10

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת כי תצא תשע"ז

פולקע וחדגא נפרדים מהחופש
 -בקומיקס "פולקע והפרשה"

ְׁש ִמ ַירת ַהּלָ ׁשֹון
ַׁש ַּבת ָׁשלֹום ֶח ְב ַרּיָ ה!
יֹוד ִעים יְ לָ ִדיםְּ ,ב ָפ ָר ַׁשת
ְ
ַא ֶּתם
בּוע יֵ ׁש ֲהמֹון ֲהמֹון ִמ ְצוֹות -
ַה ָּׁש ַ
יֹותר ִמ ִּׁש ְב ִעים  -וְ זֹו ַה ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּיֶ ׁש
ֵ
ּתֹורה!
ָּבּה ֲהכִ י ַה ְר ֵּבה ִמ ְצוֹות ַּב ָ
ּתֹורה ְמ ַד ֶּב ֶרת
ֵּבין ּכָ ל ַה ִּמ ְצוֹותַ ,ה ָ
יפה:
ּומֹוס ָ
ִ
ַעל ִאּסּור לָ ׁשֹון ָה ַרע,
"זָ כֹור ֶאת ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ה'
ֹלקיָך לְ ִמ ְריָ ם".
ֱא ֶ
ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לִ זְ ּכֹור ַמה ֶּׁש ָּק ָרה
לְ ִמ ְריָ ם ַהּנְ ִב ָיאה ַא ֲח ֵרי ֶׁש ִּד ְּב ָרה
לָ ׁשֹון ָה ַרע ַעל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוִ .מ ְריָ ם
ִק ְּבלָ ה ָצ ַר ַעת וְ ָהיְ ָתה ְצ ִריכָ ה לָ ֵצאת
ִמחּוץ לַ ַּמ ֲחנֶ הּ .כָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל

ִחּכָ ה לָ ּה וְ ֹלא ִה ְמ ִׁשיְך ַּב ֶּד ֶרְך
ַּב ִּמ ְד ָּברַ ,עד ֶׁש ִהיא נִ ְר ְּפ ָאה.
אֹותנּו לִ זְ ּכֹור ֶאת
ּתֹורה ְמ ַצּוָ ה ָ
ַה ָ
ַה ִּמ ְק ֶרה ַהּזֶ הּ ,כְ ֵדי ֶׁשּנֵ ַדע ּכַ ָּמה
ָחמּור ִּדּבּור לָ ׁשֹון ָה ַרע.
ּכְ מֹו ֶׁש ִּמ ְריָ ם נִ ְפּגְ ָעה ְּב ַע ְצ ָמּה ִּבגְ לַ ל
ֶׁש ִּד ְּב ָרה לָ ׁשֹון ָה ַרעּ ,כָ ְך ִמי ֶׁש ְּמ ַד ֵּבר
לָ ׁשֹון ָה ַרע ָצ ִריְך לַ ְחׁשֹוב ֶׁש ַּדוְ ָקא
הּוא ָעלּול לְ ִה ָּפגַ ע ַּבּסֹוף.
לָ כֵ ן נִ ְׁש ַּת ֵּדל לְ ַד ֵּבר ַרק ְּד ָב ִרים
נֹוציא ָּד ָבר ָרע
ִ
טֹובים וְ ֹלא
ִ
ַעל ֲח ֵב ֵרינּו!
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ַה ֲח ֵבר ַהּנָ ִדיב
ַּב ְּׁשכּונָ ה ֶׁשּלָ ּנּו יֵ ׁש ִמנְ ָהג ְמאֹד נֶ ְח ָמדּ :כָ ל יֶ לֶ ד ֶׁשחֹוגֵ ג יֹום
בּוע ָּב ִאים ֵאלָ יו ּכָ ל ַהיְ לָ ִדים ָה ֲא ֵח ִרים
ֻהּלֶ ֶדתְּ ,באֹותֹו ָׁש ַ
לְ ַׂש ֵחק ִאּתֹו .זֶ ה יָ כֹול לִ ְהיֹות ְּבתֹוְך ַה ַּביִ תֶּ ,ב ָחצֵ ר אֹו ְּבכָ ל
ָמקֹום ֶׁשּיִ ְב ַחרָ ,ה ִע ָּקר ֶׁשהּוא יֵ ָח ֵׁשב ַה ְּמ ָא ֵר ַח ֶׁשל אֹותֹו
בּוע וְ ֶׁשהּוא יַ ְרּגִ יׁש ָחׁשּוב.
ַה ָּׁש ַ
ֹלׁשה ֳח ָד ִׁשיםִ ,הּגִ ַיע ּתֹורֹו ֶׁשל ָּדן
לִ ְפנֵ י ּכִ ְׁש ָ
בּורה לְ ִמ ְׂש ָחק ,זֶ ה ָהיָ ה
לְ ַהזְ ִמין ֶאת ַה ֲח ָ
בּוע ֶׁשּבֹו ָחל יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשל ָּדן.
ַה ָּׁש ַ
יֹוד ַע ֶׁשהּוא ֻמ ְפנָ ם
ִמי ֶׁש ַּמּכִ יר ֶאת ָּדןֵ ,
ּוביְ ָׁשן ,וְ ֹלא ִמי ֶׁש ַּמ ְת ִאים לֹו לְ ַהזְ ִמין
ַ
בּורה ֵאלָ יו ַה ַּביְ ָתהָּ .דוִ ד,
ֶאת ּכָ ל ַה ֲח ָ
ֶא ָחד ֵמ ַה ֲח ֵב ִריםִ ,ה ְרּגִ יׁש ַּב ָּד ָבר וְ ִהּצִ ַיע
לְ ָדן לְ ִה ְת ַחּלֵ ף ִאּתֹו ַּבּתֹורָּ .דוִ ד ִהּצִ ַיע
ּובתֹורֹו
בּורהְ ,
ֶׁש ַעכְ ָׁשיו הּוא יְ ָא ֵר ַח ֶאת ַה ֲח ָ
הֹודה
בּורהָּ .דן ִה ְסּכִ ים וְ ַאף ָ
ֶׁשל ָּדוִ ד יְ ָא ֵר ַח ָּדן ֶאת ַה ֲח ָ
ּקֹורה?"" ,זֶ ה ֹלא ּתֹורֹו
"מה ֶ
לְ ָדוִ דָ .היּו ּכָ ֵאּלֶ ה ֶׁש ִה ְת ַּפּלְ אּוַ :
ּדּוע הּוא ַמזְ ִמין ֵאלָ יו ֶאת ַה ֲח ֵב ִרים וְ ֹלא
"מ ַ
ֶׁשל ָּדוִ ד"ַ ,
ָּדן?"ֲ ,א ָבל ַעד ְמ ֵה ָרה ִה ְת ַּפּזְ רּו ַה ְּׁש ֵאלֹותַ ,ה ֲח ֵב ִרים ִהּגִ יעּו
ֶאל ָּדוִ דִׂ ,ש ֲחקּו יַ ַחד ,וְ ַהּכֹל ִה ְתנַ ֵהל ּכַ ְמ ֻתכְ נָ ן.
לִ ְפנֵ י ֶׁש ָהלְ כּו יֶ לֶ ד יֶ לֶ ד לְ ֵביתֹו נִ ּגְ ׁשּו ִמ ְס ַּפר יְ לָ ִדים לְ ָדוִ ד,
לָ ֲחצּו לֹו ֶאת ַהּיָ ד ,וְ הֹודּו לֹו ַעל ָה ַר ְעיֹון ַהּיָ ֶפה ֶׁש ָח ַׁשב
גּובתֹו ֶׁשל
ּובּצֵ ַע וְ ֶׁש ְּבכָ ְך ֹלא ּגָ ַרם ְמבּוכָ ה וְ צַ ַער לְ ָדןְּ .ת ָ
ִ

רּוע ֹלא
ָּדוִ ד ָהיְ ָתה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת ְמאֹד :הּוא ִס ֵּפר לָ ֶהם ַעל ֵא ַ
ַקל ֶׁשּנִ ְקלַ ע ֵאלָ יו לִ ְפנֵ י ָׁשנָ ה וְ ָדן ָהיָ ה זֶ ה ֶׁש ָעזַ ר לֹוָּ .דוִ ד
ִס ֵּפר :לִ ְפנֵ י ּכְ ָׁשנָ ה ָרכַ ְב ִּתי ַעל ָה ֳא ָפנַ יִ ם ַּב ְּׁשכּונָ ה ּולְ ֶפ ַתע
נִ ְת ְּפסּו ׁשּולֵ י ַה ִּמכְ נַ ס ַהיְ ָמנִ י ֶׁשּלִ י ְּב ַׁש ְר ֶׁש ֶרת ָה ֳא ָפנַ יִ ם.
נָ ַפלְ ִּתי ִמּיַ דַ ,אְך ֹלא זֹו ָהיְ ָתה ַה ְּב ָעיָ הֶ ,אּלָ א ַה ִּמכְ נָ ַסיִ ם.
ֹלא ִהצְ לַ ְח ִּתי לְ הֹוצִ יא ֶאת ַה ִּמכְ נָ ַסיִ ם ֵמ ַה ַּׁש ְר ֶׁש ֶרת
ּוב ֶמ ֶשְך ּכְ ֶע ֶׂשר ָּדקֹות ֲאנִ י "נֶ ֱא ַב ְק ִּתי" ִעם ַה ַּׁש ְר ֶׁש ֶרת לְ ֹלא
ְ
ַהצְ לָ ָחהְּ .ב ֶרגַ ע זֶ הָ ,ע ַבר ַּב ְּׁשכּונָ ה ָּדןִ ,ה ְב ִחין ִמּיַ ד ַּב ְּב ָעיָ ה
אֹותי ֵאלָ יו ַה ַּביְ ָתה וְ ָת ַמְך ִּבי
וְ ַחׁש לְ ֶעזְ ָר ִתי .הּוא ִהזְ ִמין ִ
ְּביָ דֹו ָה ֶא ָחתַּ .בּיַ ד ַה ְּׁשנִ ּיָ הָ ,עזַ ר לִ י לִ גְ רֹור ֶאת ָה ֳא ָפנַ יִ ם
וְ כָ ְך ָהלַ כְ נּו יַ ְח ָּדיו ַעד ֶׁש ִהּגַ ְענּו לֶ ָחצֵ רָׁ .שםְּ ,ב ֶעזְ ַרת ָא ִחיו
הּודהֻׁ ,ש ְח ְררּו ַה ִּמכְ נָ ַסיִ ם ֵמ ַה ַּׁש ְר ֶׁש ֶרת וְ יָ כֹלְ ִּתי
ַהּגָ דֹול ,יְ ָ
לַ ֲחזֹור ַה ַּביְ ָתה לְ ֹלא ְמבּוכָ ה וְ ִאי נְ ִעימּות.
ֵה ַבנְ ֶּתםֲ ,ח ֵב ִרים? ִסּיֵ ם ָּדוִ ד ,זֶ הּוָּ ,פׁשּוט ָהיְ ָתה לִ י ַהּיֹום
ּומ ַענְ יֵ ן ֶׁשּזֶ ה ָהיָ ה ּגַ ם ּכֵ ן
טֹובה לְ ָדן ְ
ִהזְ ַּד ְּמנּות לְ ַהּכִ יר ָ
נֹוׂשא ְמבּוכָ ה...
ְּב ֵ
ּפּורים ֶׁשל נְ ִדיבּות.
בּורה ֶׁשּלָ ּנּו ְּבעֹוד ִס ִ
דּוע ַּב ֲח ָ
ָּדוִ ד יָ ַ
ימה:
יזֹוׁש ִהי ְמ ִׂש ָ
הּוא ָּת ִמיד ִראׁשֹון לְ ַה ְסּכִ ים לְ ַבּצֵ ַע ֵא ֶ
דּורת לַ "ג ָּבע ֶֹמר לְ ָמ ָׁשל הּוא לָ ַקח ַעל ַעצְ מֹו ֶאת ִרּכּוז
ִּב ְמ ַ
ּנֹוׂשאַּ ,ב ִּטּיּול ַה ְּׁשנָ ִתי ִא ְרּגֵ ן ֲחלֻ ַּקת ַּת ְפ ִק ִידים ֵּבינֵ ינּו
ַה ֵ
"ה ָח ֵבר ַהּנָ ִדיב"
וָ עֹודָ .ח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ַּמ ְת ִאים לְ כַ ּנֹותֹו ַּב ֵּׁשםֶ :
"ה ֵעץ ַהּנָ ִדיב"ַ .מה ַּד ְע ְּתכֶ ם?
דּוע ָ
ַעל ִּפי ַה ִּסּפּור ַהּיָ ַ
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל
ְמזִ ַּמת ַה ָּׂש ִרים

על-פי משלי המגיד מדובנא
ּוׁש ִתּיָ ה ֻמ ְפ ֶרזֶ תִ ,ה ְׁש ַּתּכְ רּו ִעּמֹו וְ ִה ְר ִּגילּו אֹותֹו
ַר ָּבה ְ
ַל ֲעסֹוק ַּב ֲהנָ אֹות ְמיֻ ָּתרֹות ְּוב ִד ְב ֵרי ֶה ֶבל.

ִּב ְמ ִדינָ ה ְק ַטּנָ ה ְּב ֶח ֶבל ֶא ֶרץ ָרחֹוק ָהיָ ה ַּפ ַעם ֶמ ֶלְך
טֹוב ָוְאהּובַ .וְל ֶּמ ֶלְך ָהיָ ה ַׂשר ֶׁשאֹותֹו ָא ַהב ַה ֶּמ ֶלְך ִה ְת ַּד ְר ֵּדר ַה ָּׂשר ִמ ַּמ ֲע ָמדֹו ּוכְ בֹודֹו יָ ַרד ַּגם ְּב ֵעינֵ י ְּבנֵ י
אֹוה ָביוַ ,עד ֲא ֶׁשר ַּפ ַעם ַא ַחתּ ,כַ ֲא ֶׁשר נִ ּסּו
צֹותיו ַה ֶּמ ֶלְך ֲ
ֶוְה ֱע ִריְך ְמאֹדַ .ה ָּׂשר ָהיָ ה ָא ָדם יָ ָׁשר וַּנֶ ֱא ָמןֲ ,וַע ָ
ְּבנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ְלהֹוכִ יחֹו ֶׁשּיֶ ְח ַּדל ִמ ַּמ ֲע ָׂשיו ַה ְּמ ֻגּנִ ים – ָּג ַער
ָמ ְצאּו ֵחן ְּב ֵעינֵ י ַה ֶּמ ֶלְךֶׁ ,שּכִ ְּבדֹו ִוְג ְּדלֹו.
בּוׁשה.
וְׁש ְּל ָחם ֵמ ַעל ָּפנָ יו ְּב ָ
ַה ָּׂש ִרים ָה ֲא ֵח ִריםֹ ,לא ָמ ְצ ָאה ֵחן ְּב ֵעינֵ ֶיהם ִק ְר ָבתֹו ָּב ֶהם ִּב ְצ ָע ָקה ִ
ּזֹומ ִמים ֶׁש ְּׁש ָע ָתם ִה ִּג ָיעה,
ֶׁשל ַה ָּׂשר ֶאל ַה ֶּמ ֶלְךֵ ,וְהם ִה ְת ִחילּו ְל ַח ֵּׁשב ַמ ְח ָׁשבֹות אֹו ָאז ֵה ִבינּו ַה ָּׂש ִרים ַה ְ
ּכֵ ַיצד יַ ְׂשנִ יאּו ֶאת ַה ָּׂשר ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶלְךִ .ה ְת ִחילּו ָּופנּו ׁשּוב ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ׁשּוב ִּב ְט ֲענֹות ּכָ זָ ב נֶ ֶגד ַה ָּׂשר,
ִ
ַמ ֲע ִל ִילים ֲע ִליֹלות ׁשֹונֹות ְּומ ֻׁשּנֹות,
וְׁש ֵאינֹו יָ ָׁשר וְֹלא נֶ ֱא ָמן.
ּמֹועל הּוא ְּב ַת ְפ ִקידֹו ֶ
וְהֹוציאּו ֵׁשם ָרע ַעל ֶׁש ֵ
ַעל ַה ָּׂשר ֶׁש ֵאינֹו נֶ ֱא ָמן ַל ֶּמ ֶלְך ַוְרק ּכְ ַל ֵּפי חּוץ ֶ
עֹוׂשה ּכָ ֵעת ֹלא ָהיּו ּכְ ָבר ְּבנֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ְמ ִל ֵיצי טֹוב ַל ַּׂשר
ֶאת ַע ְצמֹו ּכְ טֹוב וְיָ ָׁשרַ ,אך ְּבתֹוכֹו ְמזִ ימֹות ָרעֹות.
ְּב ֵעינֵ י ַה ֶּמ ֶלְך ,וְעֹוד ֶר ַגע ָהיָ ה ַה ֶּמ ֶלך ָקםְ ,מ ַפ ְּטרֹו
ַה ֶּמ ֶלְך ֶׁש ָּׁש ַמע ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ָּׂש ִריםֵ ,ה ֵחל ַל ֲחקֹור ִמ ַּת ְפ ִקידֹו ְּומ ָג ְרׁשֹו ֵמ ַעל ָּפנָ יו.
וְׁשּכָ ל
ְּול ַח ֵּפׂש ְּב ַמ ֲע ָׂשיו ֶׁשל ַה ָּׂשר ַה ְּמכֻ ָּבדִ ,ל ְראֹות ַה ִאם ָּב ֶר ַגע ָה ַא ֲחרֹון ֵה ִבין ַה ָּׂשר ֶאת ְמזִ ַּמת ַה ָּׂש ִריםֶ ,
נְ כֹונִ ים ִּד ְב ֵרי ַה ָּׂש ִריםַ .אְך ַל ֶּמ ֶלְך ָהיּו ָּבנִ יםֵ ,וְהם ַמה ֶּׁש ֵק ְרבּו אֹותֹו וְנָ ְתנּו לֹו ֵל ָיהנֹות ֶוְל ֱאכֹול ִוְל ְׁשּתֹות,
ָא ֲהבּו ֶאת ַה ָּׂשר ָוְהיּו ְר ִג ִילים ְל ִה ְׁש ַּת ֲע ֵׂש ַע ִעּמֹוֹ .לא ָהיָ ה זֶ ה ֶא ָּלא ַרק ְל ָר ָעתֹוָ .קם ַה ָּׂשר ַעל ַר ְג ָליו,
וְׁש ֵּמ ַע ָּתה יַ ֲחזֹור ִלכְ בֹודֹו
ּופנָ ה ֶאל ַה ֶּמ ֶלְך ֶׁשּיִ ְמ ַחל לֹו ֶ
ַה ָּבנִ ים ִה ְמ ִליצּו טֹובֹות ַעל ַה ָּׂשר ָה ָאהּובַ .ה ֶּמ ֶלְך ָ
ָׁש ַמע ַל ֲע ָצ ָתם ְּול ִד ְב ֵר ֶיהםִ ,וְה ְמ ִׁשיְך ְלכַ ֵּבד ֶוְל ֱאהֹוב ְּול ַמ ָּצבֹו ָה ִראׁשֹוןַ .וְה ֶּמ ֶלְך ַהּטֹוב ִק ֵּבל זֹאת ָוְס ַלח לֹו.
ּזֹומ ִמים.
ֶאת ַה ָּׂשר ,וְֹלא ָׂשם ִלּבֹו ְל ִד ְב ֵרי ַה ָּׂש ִרים ַה ְ
• • •
ָראּו ַה ָּׂש ִרים ֶׁש ְּב ַד ְרכֵ י ִה ְתנַ ּכְ לּות ּכָ ֵא ֶּלה ֹלא יַ ְצ ִליחּו ִל ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו נִ ְמ ָׁשכִ ים ִל ְד ָב ִרים ֶׁשּנִ ְר ִאים ָלנּו
לּולים ְל ַה ְׁש ִּפיל ֶאת
ֶוְה ֱח ִליטּו ָל ֶלכֶ ת ְּב ֶד ֶרְך ַא ֶח ֶרתִ .ה ְת ִחילּו ְל ִה ְת ָק ֵרב נֶ ֱח ָמ ִדים ְּומ ַהּנִ יםַ ,אְך ֵהם ֲע ִ
בֹודנּו ְּב ִלי ֶׁש ָּּנ ִׂשים ֵלבָ .ע ֵלינּו ִל ְפק ַֹח ַעיִ ן ִוְל ְראֹות
ֶאל ַה ָּׂשר ְּול ִה ְת ַח ֵּבר ֵא ָליוַ ,וְאט ַאט ָמ ְׁשכּו אֹותֹו ּכְ ֵ
טֹוב ֵתנּו.
רֹוצים ַל ֲעׂשֹות הּוא ָאכֵ ן ְל ָ
רּותםִׁ ,ש ְּתפּו אֹותֹו ִּב ְמ ִסּבֹות ֶׁשל ֲאכִ ָילה ֶׁש ָּמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו ִ
ַל ֲח ֵב ָ
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אז מה היה לנו הקיץ?
ילדים יקרים,
ממש שניה לפני שמתחילים לחזור לשגרה ,לבית הספר
והכיתה ,רצינו לסכם את הקיץ המופלא שחווינו ביחד
בערוץ מאיר לילדים!
אתר חדש  -האתר החדש עלה לאוויר! איזה כיף! אנו
ממשיכים לעבוד ולהפוך את האתר למקום שכיף ונוח
להיות בו ,ואנו מעריכים את התגובות המשמחות שקיבלנו
מכם.
שמשון מחפש כישרון  -הכרנו את שמשון ,ילד מוכשר
ונבון שמחפש כשרון .בכל שבוע שלחתם לנו את המשימה
השבועית ,שרק הוכיחה את מה שידענו כבר מזמן-
שאתם ילדים מוכשרים ,יצירתיים ,ופשוט נפלאים!
מעמול  -הסדרה האהובה חזרה ובגדול עם הסוכנים
המהוללים ,מגוון טוסטים (עם עמבה!) ,צחוקים ,חורים
שחורים ומלא אקשן! פרקים אחרונים של העונה יתפרסמו
בהמשך החודש ,אז שווה לחכות בסבלנות .בינתיים
אפשר לאכול טוסטים ):או להכין יצירות מהאתר (על
ציור בתלת מימד שמעתם? הפעלה מחכה לכם בפינת
"תפארת ממחזרת" באתר).
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חידות מעמול  -בכל שבוע התפרסמה חידה ,שהתשובה
אליה התחבאה בפרק הבא של מעמול .הזוכים קיבלו
פרסים שווים ביותר (סדנת שוקולד ,החווה של חווה,
מעלית הזמן ועוד).

השתתפתם בחידות הקודמות אבל לא זכיתם? לא נורא.
החידות ממשיכות גם בחודש אלול! שווה לעקוב ולענות ,ואולי
לזכות בפרסים שווים!

הכל בחסד  -סדרה חדשה דנדשה שכולה נתינה!
במשחק טריוויה חוויתי התחרו זוגות במטרה לזכות
בכמה שיותר כסף ,שלאחר מכן נתרם למען עמותה
לבחירתם .שמחנו לראות איך פירגנתם למשתתפי
התוכנית ,והתרגשנו לראות שגם אתם רוצים להשתתף
ולתרום למקומות הזקוקים לכך.
משחקים  -בכל שבוע עלה לאתר משחק חדש :רכב
שטח ,בועות סבון ,שובר הלבנים ועוד שלל משחקים
מאתגרים וכיייפים! בגלל שראינו שכל כך נהנתם ,אנו
מכינים משחק מושקע חדש לחודש אלול!
סיור באולפן  -שמחנו לארח אתכם באולפן המדהים
שלנו לסיור חוויתי מלא בהפעלות! בנוסף לסיור ,למדנו
איך עושים אפקטים עם יוסי שחר האנימטור ,איך מפעילים
בובות עם השחקן אבישי שטרית ועוד שלל הפעלות
מהנות!
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ואחרון חביב :מאירי  -עלון השבת החדש! העלון מכיל
דברי תורה ,סיפורים קצרים וסיפור בהמשכים ,חידות
נושאות פרסים בנושאי פרשת השבוע ,משחקים,
קומיקסים והפעלות רבות .וכמובן  -המשיכו לפתור את
החידות והמשחקים!

התגובות שלכם
הנה כמה מהתגובות שאתם כתבתם לנו באתר:
• איזה קליפ מדהים .וכיף להכיר את השחקנים מקרוב!!!!! אתם אלופים
(במיוחד טחינה ודבש טחינה ודבש!) תודה שאתם משקיעים בתוכניות מחכה
לתוכניות החדשות
• סרט מהמם! כבר כשראיתי את התקציר ידעתי שהוא יהיה מהמם ערוץ
מאיר אין עליכם!!!!!!!
• איזה מושלם תודה רבה לערוץ מאיר על הסרטים המושלמים שהוא מוציא
• המשחק הזה חיים משוגעים!!!! תודה רבה ערוץ מאיר!!!
• זה מאוד יפה! תודה לערוץ מאיר .וגם לשימשון שמשחק מהמם .אני אוהבת
לראות אותך!
· 100מם!!! בשבת הייתי צריכה להעביר פעולה ועשיתי את המשחק שאחות
של המדריכה עשתה! יצא מדהים! הבנות נהנו מאוד! תודה ערוץ מאיר! אין
עלכם! תמשיכו לעשות כאלה סיפורים יפים!

שמשון
הכל מעמול
לילדים!יָהּו
כישרוןמאיר פרש
מחפשלערוץ
בקיצור ,ילדים! היה שיא הכיף! המשיכו להיכנס

בחסד

שעות סגירה

ג'אגלינג  -פוי

סרטון אנימציה
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה

שנה שלמה מהצבא ,על פי התורה?

 .1מי זוכה לפטור של
דם את עם ישראל בלחם ובמים?
 .2מי לא קי
 .3מהו ה"רכב" המוזכר בפרשה?
אסור להלוות בריבית ,ולמי מותר?
 .4למי
שלמו"  -כמה זמן מותר לאחר את
" .5כי תידור נדר ...לא תאחר ל

פרסים מחכים
לכם באתר!

שמות הזוכים
יפורסמו באתר

קיום הנדר? (רש"י)

חידה
1
חידה
2

מצא שני פסוקים סמוכים בפרשה -
האחד עוסק בזכירה ,והשני בשכחה!
על איזו מצווה שמוזכרת בפרשה ,אומר הרמב"ם
שהיא אחת מ 3-המצוות שיש לקיים בכניסה לארץ?

meirkids.co.il
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תפזורת אלול
מצאו בתפזורת
את התשובות להגדרות:
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meirkids.co.il
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למה דווקא אני?!
סיפור בהמשכים • פרק ב

אז נתחיל בזה שקוראים לי יהודה יפתחי,
אני בן  9וחצי ולומד בבית הספר "דגנים"
בכיתה ה' .אני מהקטנים בכיתה שלי ,אבל
זה לא מפריע לי.
שנת הלימודים התחילה לפני שבוע ,וכמו
שהבנתם  -כבר הסתבכתי! אסביר לכם
מה קרה.

כי ידידיה הלשין למורה אבנר שלא הכנתי
את שיעורי הבית בתורה ,והמורה פנה דווקא
אליי מול כל התלמידים בכיתה ,וכאילו
"גילה" שאין לי שיעורי בית ...אחר כך הוא
כתב לי הערה ביומן להורים.

איזה מעצבן! והאמת היא שהכנתי את
השיעורים אבל שכחתי את
המחברת בבית .איזה מעצבן
ידידיה הזה! וגם את השיעור
לידיעת ההורים!
של המורה אבנר אני כבר לא
יהודה לא הכין
אוהב יותר!
בתורה.

הבוקר הגעתי לבית הספר
דווקא עם מצב רוח טוב.
למה? כי ידעתי שיום רביעי זה
היום שאני אוהב .יש שיעור
שיעורי בית
תורה שאני אוהב וגם שיעור
חתימת הורים:
וכאילו כל זה לא מספיק  -עוד
ספורט שזה ממש כיף! אבל
נפלתי באמצע הרחוב ועכשיו
הכי אני אוהב את שיעור
אני מוצא את עצמי בבית
מדעים .אנחנו לומדים על חשמל ועושים
החולים! היו לי המון תוכניות לעשות בבית
נסיונות עם נורות ומנועים ואני פשוט לא
אחרי הצהריים ובמקום זה אני תקוע עם
מוכן שהשיעור ייגמר!
גבס על הרגל .כל התוכניות שלי נהרסו!
אתם מבינים? זה היה אמור להיות יום
הכול קורה דווקא לי! למה??
טוב וכיף .אבל בגלל ידידיה ,הכול נהרס
המשך יבוא
והסתבך! למה בגלל ידידיה?

נהניתם מהעלון? ספרו לנו! Alon@meirkids.co.il
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נשמח לשמוע מכם באתר...

איש אחד רואה ברחוב שני פועלי עירייה ,האחד חופר בור והשני מיד מכסה אותו .צועק
עליהם האיש" :מה אתם עושים שטויות? אני אתלונן עליכם שאתם לא עובדים!" .עונים
לו הפועלים" :ההיפך! אנחנו קבוצה של שלושה עובדים ,הראשון חופר ,השני מכניס
צינור והשלישי מכסה .היום השני חולה ,אז מה אתה רוצה שבגללו שנינו נתבטל???"

לפרשת כי תצא
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