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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת תצווה  -זכור תשע"ח

זָ כֹור!
בּוע
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים! ִמּלְ ַבד ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
קֹור ִאים ַה ַּׁש ָּבת ּגַ ם
"ּת ַצּוֶ ה"ֲ ,אנַ ְחנּו ְ
ְ
עֹוס ֶקת
ֶ
ֶאת ָּפ ָר ַׁשת "זָ כֹור"ַּ .ב ֶּמה
ָּפ ָר ַׁשת "זָ כֹור"?
עֹוס ֶקת ַּב ִּמ ְצוָ ה לִ זְ ּכֹור ֶאת
ֶ
ִהיא
ַמה ֶּׁש ֲע ָמלֵ ק ָע ָׂשה לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ִּב ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םֲ .ע ָמלֵ ק ָר ָצה
ּגֹוע ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ּולְ ַה ֲחלִ יׁש ֶאת
לִ ְפ ַ
ָה ֱאמּונָ ה ַּבה'ֲ .א ָבל ה' ָעזַ ר לְ ַעם
יִ ְׂש ָר ֵאל וְ נִ ַּצ ְחנּו ֶאת ֲע ָמלֵ ק.

ֶׁשל ֲע ָמלֵ קּ .גַ ם ָה ָמן ָה ָר ָׁשע
ּגֹוע ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .ה'
ָר ָצה לִ ְפ ַ
אֹותנּו ַעל יְ ֵדי ָמ ְר ְּדכַ י
ָ
ִה ִּציל
וְ ֶא ְס ֵּתר ַה ַּצ ִּד ִיקים ,וְ ֶאת ָה ָמן ָּתלּו
בֹוּה...
ַעל ֵעץ ּגָ ַ
ּכָ ל ּכָ ְך ָחׁשּוב ֶׁשּנִ זְ ּכֹור ּכַ ָּמה ה'
אֹותנּו ָּת ִמיד!
ּומ ִּציל ָ
ׁשֹומר ָעלֵ ינּו ַ
ֵ
ּפּורים,
לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו חֹוגְ גִ ים ֶאת ִ
ּוׂש ֵמ ִחים ְמאֹד ַעל ַהּנֵ ס ֶׁשה'
ְ
ָע ָׂשה לָ נּו.

קֹור ִאים ֶאת ָּפ ָר ַׁשת "זָ כֹור"
ֲאנַ ְחנּו ְ
ּפּורים ָׂש ֵמ ַח
יֹוד ִעים לָ ָּמה? ָאז ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו ִ
ּפּוריםְ .
ַּדוְ ָקא לִ ְפנֵ י ִ
ּומ ַב ֵּד ַח!
ִּבגְ לַ ל ֶׁש ָה ָמן ָה ָר ָׁשע ָהיָ ה ִמּזַ ְרעֹו ְ
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ַה ִס

יּפּור
שמלת השבת של נועה

"מה קרה לך היום ,נועה ,יש לכם אירוע
במשפחה? את נראית מאד חמודה" ,תהתה
ציפי בפוגשה את נועה בגן השכונתי.

חשיבות השמירה על בגדים ,ולכן בחרה
להקדים מספר משפטים על הבגדים בכלל.

"את צודקת ,בדרך כלל אני נראית אחרת,
מעט מרושלת .אך היום הלא שבת ,ובשבת
זה מה שמתאים לי ללבוש".

"בנות יקרות ,אתן אוהבות להתלבש יפה,
אך האם אתן שמות לב גם לניקיון הבגדים
לאחר שלבשתם אותם? קורה שבגד
מתלכלך ,אך ישנן בנות שצריכות להחליף
את בגדיהן פעמיים ביום .מדוע זה כך?"

"אני לא יודעת ,אבל זהו זה ,כך זה יצא"...

"אמא ,את צודקת ,אבל את יודעת שיש
לנו חוג אומנות וקשה לנו לשמור אז על
בגדים נקיים".

"התכוונתי לא רק לשמלה החדשה ,אלא
להופעה שלך הכללית שהיא נעימה יותר".

ציפי פגשה את נועה בגן ומשם התלוותה
אליה לביתה לארוחת שבת משותפת,
ובארוחה הזכירה ציפי את שמלתה היפה
של נועה ושאלה" :אם השמלה כל כך
יפה ,מדוע לא תלבש אותה נועה גם לבית
הספר?" .סמדר אימה של נועה ,ראתה בכך
הזדמנות לשוחח עם הבנות הצעירות על

"חוג אומנות יש פעם בשבוע והלכלוך הוא
מדי יום! זה לא תרוץ" ,הבהירה סמדר
את הערתה.
"סמדר ,אני חושבת שיש לי רעיון טוב
להציע לשמירה על הבגדים .פשוט ,נחשוב
> > >
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הסיפור באדיבות אתר "מידה טובה בפרשה"
"ואלה הבגדים- "...
פרשת השבוע מלמדת על כבוד הבגדים
להרחבה:
 • www.midatova.co.ilכל הזכויות שמורות
> > >

על מה שקורה לשמלת השבת וזה יתן לנו
רעיון לכל השבוע?".
"למה את מתכוונת ,ציפי?"
"אני שמה לב שבשבת אנחנו שומרות יותר
על הבגדים .פשוט ,לא נעים לנו להסתובב
בשבת עם בגד לא נקי וגם אין לנו הרבה בגדי
שבת להחלפה .אם נחשוב גם בימות החול
שכאילו אין לנו בגדים מספיק להחלפה וגם
נחשוב שהבגד מכבד אותנו ,נתחיל לשמור
עליו יותר".
"ציפי ,למה התכוונת כשאמרת שהבגדים
מכבדים אותנו?" שאלה נועה.
"כן ,נועה ,כשיוצאים מהבית עם בגדים
נקיים ונאים ,נעים להסתכל עלינו ואנחנו
גם נראותם מכובדות בעיני הבריות".

"את צודקת ,ציפי ,האמת היא שלא
חשבתי על זה ,הגיע הזמן שאחשוב מה
הבגדים עושים לי ,במה אני נעזרת בהם",
השיבה נועה.
"ובכן ,בנות ,נחמד מאד ללבוש כל יום בגדי
שבת כמו שאומר השיר" :אז למה לא כל
יום שבת" ,המשיכה סמדר את תשובתה,
"אבל אנחנו רוצים לתת לכל יום את הכבוד
המתאים לו .ליום שבת מתאים ללבוש
בגדים נאים וליום חול  -בגדים פשוטים.
ועכשיו אגלה לך סוד ,ציפי :בעצם ,שמלת
השבת של נועה אינה חדשה ,היא קיבלה
אותה מבת דודה שלה השבוע .זוהי בת
דודה ששומרת על הבגדים שלה אפילו יותר
ממני ,ולכן הם נראים תמיד כחדשים"...
3

פינת

ּמ ְׂש ָח ִקים
ַה ִ
פורים

יודעים או לא???

 .1מה היה שם אביו של מרדכי?
 .2מה היה שם אביה של אסתר?

 .3שם נוסף להמן
 .4שם נוסף לאסתר
 .5שם נוסף למרדכי לפי חז"ל
המילה המלך במגילה ,לפי חז"ל?
 .6למי מרמזת
לפי חז"ל

חידת חדגא :יודעים מהי המילה הארוכה בתנ"ך ,וכמה אותיות יש בה?

meirkids.co.il
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תשבץ המגילה
מאונך
 .1המילה הארוכה בתנ"ך!
 .2זכור לטוב
 .5הבן העשירי
 .9עליו הורכב מרדכי
 .11בראשו נגעה אסתר
מאוזן
 .3שומר הסף השני
 .4על שמו "פורים"
 .6מזרעו היה המן
 .7עושים פורים בי"ד
 .8ממצוות היום
 .10מלך על  127מדינות
 .12גובה העץ באמות

חידת פולקע :מצאו במגילה לפחות  4שמות שמתחילים באות מ'

meirkids.co.il
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טֹוב לָ ַד ַעת!

יֹוד ַע ַהּכֹֹל!
ִעם ד"ר ּפּולְ ֶקע ֵ

שלום לכל החברים! מה קורה?
אני מקווה שהגעתם במצב רוח שמח
ומבדח .פורים בפתח ופולקע במתח!
טוב ,אם כבר הגעתם בואו נדבר על משהו
חשוב .אתם יודעים שאחת מהמצוות
של פורים היא "מתנות לאביונים" ,נכון?
שאלתם את עצמכם פעם מה הקשר בין
מתנות לאביונים לבין פורים? הרי זהו חג
של משתה ושמחה ,תחפושות וחגיגות
– אז מה העניין לתת צדקה דווקא
ביום הזה?
השאלה הזו הטרידה את מוחי במשך
שנים רבות ...עד שבפורים אחד קרה
לי דבר מעניין .פגשתי מישהו ברחוב

(חּוץ ִמ ַּמה ֶּׁשֹּלא)...
ו...לרגע חשבתי שפגשתי את עצמי! לא
הבנתם? אז אני אסביר לכם...
בפורים כמובן כל הילדים מתחפשים.
אני הלכתי לתומי ברחוב ולפתע ראיתי
תרנגול דומה לי ,מה זה דומה?! ממש
כפיל שלי ...חשבתי אולי יש שם ראי או
משהו כזה ,אבל כשהתקרבתי ראיתי
שזו היתה תחפושת מושלמת שלי!
ממש התלהבתי!
"הלו ,מי אתה? פולקע?" ,שאלתי אותו
וכולי מבודח .אבל הוא לא כל כך חייך.
הוא הרים את עיניו שהתחבאו מאחורי
התחפושת ,וראיתי שהן עצובות מאוד...

>>>

6

"הי ,חבר" ,פניתי אליו" .למה אתה
עצוב? שכחת שפורים היום?! ועוד עם
תחפושת כל כך יפה"...
"פולקע ,אני שמח לפגוש אותך ,זה ממש
מרגש אותי" ,ענה הילד" .אבל אני צריך
לספר לך משהו"...
הילד לקח אותי לפינת הרחוב ,וסיפר לי
שהוריו הם אנשים קשי-יום שפרנסתם
דחוקה ביותר .הוא מאוד עצוב היום,
כי הוא יודע שכל המשפחות יישבו
לסעודת פורים גדולה ושמחה ,ואצלו
בבית אין כמעט מה לאכול.
מאוד התעצבתי לשמוע את דבריו ,אבל
קושיה אחת ניקרה במוח-התרנגול שלי.
"אז איך השגת תחפושת כל כך יפה? היא
בוודאי עלתה לא מעט כסף!" ,שאלתי
אותו .הילד התבייש מאוד לספר לי ,אבל
בסוף הוא אמר" :קיבלתי בהשאלה את
התחפושת הזו מחבר שהתחפש בשנה
שעברה לפולקע ,כלומר לך"...

הסיפור שלו כל כך נגע לליבי .אפילו
ששמחת הפורים
ִ
העציב אותי .הרגשתי
שלי תתקלקל לגמרי ,אם אני אדע
שהמשפחה של הילד הזה יושבת עצובה
בבית ללא סעודת פורים ראויה.
"אני אשתדל לעזור לך ,ילד" ,אמרתי לו,
ועפתי לביתו של טוביה.
"טוביה ,איך אני יכול לחגוג בפורים,
לפולקע
שהתחפש
ילד
כאשר
עצוב בפורים?!"
"אין לי מושג על מה אתה מדבר!" ,ענה
לי טוביה" ,אולי שתית בטעות יותר מדי
יין היום?"
"טוביה ,אני לא צוחק "...אמרתי ,וסיפרתי
לו במה מדובר.
"פולקע ,אתה צודק! עכשיו אנחנו
הולכים לקיים את מצוות 'מתנות
לאביונים' בהידור!" ,אמר טוביה ,ומיד
יצאנו לדרך.

>>>
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טוביה השיג במהירות סכום כסף גדול,
הלכנו ביחד לקנות הרבה מצרכים
לסעודת פורים גדולה ודשנה .הכול היה
שם – לחם ,דגים ,בשר ויין ועוד ועוד.
אחרי שהכול היה מוכן ,הלכנו לביתו של
הילד .הילד יצא אלינו החוצה ולקח את
האוכל .הוא אמר בחיוך 'תודה רבה' ,ואני
ידעתי שהכנסנו שמחה גדולה למשפחה
הענייה הזו.
בדרך חזור ,טוביה אמר לי דבר מעניין:
"אתה יודע ,פולקע ,הרמב"ם כותב
שהשמחה האמיתית היא רק על ידי

לא יודע למה כל
החבר'ה ממשיכים
וא לי פולקע ,לא
לקר
ואים שהתחפשתי
ר
לליצן???

שמשמחים אנשים אחרים ,נזקקים
ונצרכים .אף פעם לא הבנתי את זה! מה,
אני לא יכול לשמוח בעצמי?! אבל עכשיו
אני מבין את זה מצויין .אם מישהו אחר
ִמסכן ואינו יכול לשמוח בפורים ,אז גם
אני איני יכול לשמוח בפורים! השמחה
של האחר מאפשרת לי לשמוח בעצמי!"
"טוביה ,אין לך מושג כמה אתה צודק!",
אמרתי לו בהתלהבות ובשמחה" ,עכשיו
אני שמח פי כמה ממה שהייתי שמח
לפני שראיתי את הילד .עכשיו ,כשאני
יודע שלא רק את עצמי אני משמח ,אלא
שימחתי גם משפחה נוספת ,אני שמח
הרבה יותר!"...
ומה שלמדתי מהסיפור הזה ,הוא
שמלבד העזרה לאביונים ,המצווה הזו
של 'מתנות לאביונים' היא עצמה חלק
מהשמחה של פורים! לשמוח בעצמך
ולשמח אחרים...
אז קדימה,
ושמחה!"

"ליהודים

היתה

אורה
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

נכון או לא?
ורה השתמשו דוקא בשמן זית זך

 .1לצורך המנ

 .2בחושן היו  13אבנים
נייה בטור השני בחושן ,היתה :אודם
 .3האבן הש
והתומים היו מונחים בתוך האבנט
 .4האורים
שולי המעיל היו פעמונים ורימונים
 .5ב
 .6הציץ היה עשוי מכסף
בח הקטורת אסור להקריב קרבנות
 .7על מז

חידת חדגא :איזה כלי מכלי המשכן מוזכר בפרשתנו
ולא עם שאר הכלים בפרשת תרומה?
			

meirkids.co.il
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תפזורת הפרשה
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חושן
אפוד
מעיל

זכור

"רֹוכ ָסן"!
חידת פולקע :מצאו בפרשת השבוע את מקור המילה ְ

meirkids.co.il

10

נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא בפרשת
השבוע .ואפילו לחיימק'ה הקטן לפעמים יש מה לומר...

טליה

"פ ָרת מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו"ּ ...גַ ִדי
ֶּבנִ יַ :ה ָּׁשנָ ה ֲאנִ י ִמ ְת ַח ֵּפׂש ִעם ְׁשנֵ י ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלִ י לְ ָ
יֹוסף יִ ְת ַח ֵּפׂש לְ יֶ לֶ ד ֲחמּוד ֶׁש ְּׁשמֹו מ ֶֹׁשה ,וַ ֲאנִ י ֶא ְהיֶ ה ַ"ר ֵּבנּו",
יִ ְהיֶ ה ָּפ ָרהֵ ,
ֶא ְת ַח ֵּפׂש לְ ַרב ִעם ָז ָקן ֲארֹוְך...
נַ ֲע ָמהַ :ר ְעיֹון ֲחמּוד ְמאֹד! ִמ ְס ֵּכן ַהּיֶ לֶ ד ֶׁשּיִ ְצ ָט ֵרְך לְ ִה ְת ַח ֵּפׂש לְ ָפ ָרה...
ֶּבנִ י :הּוא ָּב ַחר לִ ְהיֹות ַה ָּפ ָרהֲ ...א ָבל יֵ ׁש לִ י ְׁש ֵאלָ ה ,לָ ָּמה ִּב ְכלָ ל ִמ ְת ַח ְּפ ִׂשים
ּׁנֶ ה ַה ֶזה?
פּורים? ַמה ֶזה ַה ִּמנְ ָהג ַה ְּמ ֻש
ְּב ִ
מֹוח
פּורים ֲאנַ ְחנּו ְמ ֻצוִ ּים לִ ְׂש ַ
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ֶזה ָקׁשּור לַ ִּׂש ְמ ָחהְּ .ב ִ
ֶ
נַ ֲע ָמהֲ :אנִ י
מֹוסיפֹות
ִ
חֹוׁש ֶבת ֶׁש ֻּכּלָ נּו נַ ְס ִּכים ֶׁש ַה ַּת ְחּפֹוׂשֹות
ֶ
יֹותר ִמ ָּכל ַה ָּׁשנָ הֲ .אנִ י
ֵ
ּסֹוב ִבים...
ּיּוכים לְ ָכל ַה ְ
ִׂש ְמ ָחה וְ ִח ִ
רֹואים יְ לָ ִדים וְ גַ ם ֲאנָ ִׁשים ְמ ֻבּגָ ִרים
ֶּבנִ יֶּ :ב ַטחֶ ,זה ְמאֹד ַמ ְצ ִחיק ְּכ ֶׁש ִ
ִמ ְת ַח ְּפ ִׂשים לְ ָד ָבר ַא ֵחר...
זֹוכ ֶרת ֶׁש ַּפ ַעם ַא ָּבא ִה ְס ִּביר לָ נּו ֶׁש ֶזה ָקׁשּור לַ ֲע ָמלֵ ק...
ַט ְליָ הֲ :א ָבל ֲאנִ י ֶ
נַ ֲע ָמהָ :קׁשּור לַ ֲע ָמלֵ ק? ַמה ַה ֶּק ֶׁשר ֵּבין ַּת ְחּפֹוׂשֹות לַ ֲע ָמלֵ ק ָה ָר ָׁשע?
ֶּבנִ יָ :אה! נִ ְז ַּכ ְר ִּתי! ַטלְ יָ ה ַא ְּת ּגְ אֹונָ הֵ ,איְך ָז ַכ ְר ְּת ֶאת ֶזה?! ַא ָּבא ִה ְס ִּביר
נֹוס ֶפת לְ ִהּלָ ֵחם ִעם
ַּב ָּׁשנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה ֶׁש ַּכ ֲא ֶׁשר ָה ֲע ָמלֵ ִקים ִהּגִ יעּו ַּפ ַעם ֶ
יסה לָ ָא ֶרץֵ ,הם ִה ְת ַח ְּפׂשּו לִ ְכנָ ֲענִ ים ְּכ ֵדי ֶׁש ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל
יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְפנֵ י ַה ְּכנִ ָ
ֹלא יֵ ַדע ַעל ִמי לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל...
קֹור ִאים
נַ ֲע ָמהַ :ע ְכ ָׁשיו ֲאנִ י ְמ ִבינָ הֶ .זה ֶּב ֱא ֶמת ַר ְעיֹון ְמ ַענְ יֵ ןַ .ה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ְ
ּפּוריםִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ָה ָמן ָה ָר ָׁשע ָהיָ ה ִמ ַז ְרעֹו
ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ָ"זכֹור"ִּ ,ב ְמיֻ ָחד לִ ְפנֵ י ִ
מּובן ֶׁשּיֵ ׁש ֶק ֶׁשרַ ,על יְ ֵדי ַה ִה ְת ַח ְּפׁשּות ֲאנַ ְחנּו
ָ
ֶׁשל ֲאגַ ג ֶמלֶ ְך ֲע ָמלֵ ק .לָ ֵכן
ּגֹוע ָּבנּו ַעל
ַמ ְז ִּכ ִירים ֶאת ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַה ֶזה ֶׁשל ֲע ָמלֵ ק ָה ָר ָׁשע ֶׁשּנִ ָּסה לִ ְפ ַ
יְ ֵדי ִה ְת ַח ְּפׂשּות...
ֶּבנִ יָ :ה ִע ָּקר ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נִ ַּצ ְחנּו אֹותֹו ְּב ֶע ְז ַרת ה'!
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