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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת כי תבוא תשע"ח

טֹוריָה
יס ְ
ּכּורים וְ ִה ְ
ִּב ִ
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!
ּכּורים
הּודי ֵמ ִביא ֶאת ַה ִּב ִ
ּכַ ֲא ֶׁשר יְ ִ
לַ ּכ ֵֹהן ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,הּוא ָצ ִריְך
סּוקים
סּוקים ְמיֻ ָח ִדיםַּ .ב ְּפ ִ
לִ ְקרֹוא ְּפ ִ
ָה ֵאּלֶ ה הּוא ַמזְ ּכִ יר ִּב ְק ָצ ָרה ֶאת
טֹוריָ ה ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלּ ,כֵ ַיצד
יס ְ
ַה ִה ְ
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל יָ ְרדּו לְ ִמ ְצ ַריִ ם וְ כֵ ַיצד ה'
אֹותם
אֹותם ִמ ָּׁשם וְ ֵה ִביא ָ
הֹוציא ָ
ִ
לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
ּדּוע ָצ ִריְך לְ ַהזְ ּכִ יר ְּד ָב ִרים ֵאּלּו?
ַמ ַ
ְּב ַסְך ַהּכֹל ָה ָא ָדם ֵה ִביא ֵּפרֹות
ֶׁשּגָ ְדלּו ַּבּגִ ּנָ ה ֶׁשּלֹו לַ ּכ ֵֹהןּ ,כֵ ַיצד זֶ ה

טֹוריָ ה ֶׁשל
יס ְ
ָקׁשּור לְ כָ ל ַה ִה ְ
ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל?
ׁשּובה ִהיאֶׁ ,ש ַעל יְ ֵדי ַה ְּפ ִרי
ַה ְּת ָ
ַה ָּק ָטן ֶׁש ָּצ ַמח ַעל ָה ֵעץ ְּבגִ ּנָ ה
ֶׁשּלָ נּו ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלֲ ,אנַ ְחנּו נִ זְ ּכָ ִרים
ְּבכָ ְך ֶׁשה' הּוא ֶׁשּנָ ַתן לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץ
יֹוד ִעים
ּטֹובה ַהּזֹאתֲ .אנַ ְחנּו ְ
ַה ָ
אֹותנּו
ָ
מֹוציא
ִ
ֶׁש ִאם ה' ֹלא ָהיָ ה
נֹותן לָ נּו ֶאת ָה ָא ֶרץֹ ,לא
ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם וְ ֵ
בּואה
ָהיּו לָ נּו ׁשּום ֵּפרֹות וְ ׁשּום ְּת ָ
ָּב ֶא ֶרץ .לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו ַמזְ ּכִ ִירים
ֶאת ּכָ ל זֶ הּ ,כְ ֵדי לְ הֹודֹות לַ ה'
ּטֹובה.
ַעל ַה ָ
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אשכול

לביכורים
סיפור בהמשכים

פרק א
"אבא ,מתי כבר נעלה שוב לבית המקדש?",
שאל יצחקי את אביו יהודה.
היו אלו ימים של לפני אלפיים וחמש
מאות שנה .בית המקדש הראשון היה בנוי,
ועם ישראל ישב בארצו בנחת .יצחקי כל
כך אהב לבוא לבית המקדש ,והוא ציפה
להזדמנות הבאה שכבר תגיע.
"יצחקי החמוד ,כעת חודש תמוז .היינו
בבית המקדש לפני כחודש ,בחג השבועות.
בעזרת ה' נבוא שוב לבית המקדש
בחג הסוכות!"

"אבל אבא ,אני לא רוצה לחכות כל כך
הרבה זמן ...אני רוצה עכשיו!" ,אמר יצחקי
הקטן ודמעות בעיניו.
אבא יהודה התרגש מבקשתו של
יצחקי' .כל כך הוא אוהב לראות את בית
המקדש! אבל אנחנו הרי גרים רחוק ,בהרי
השומרון .איך נוכל להיטלטל שוב כדי
להגיע לירושלים?'
לאחר כמה רגעים של מחשבה ,אמר
יהודה ליצחקי בנו" :יצחקי ,אתה יודע מה?
הגפנים שמאחורי ביתנו יבכירו עוד מעט.
האשכולות הראשונים יבשילו ויהיו ראויים
למאכל .אם זה יקרה בחודש הקרוב ,אולי
נעלה לירושלים עם מביאי הבכורים".
"מתי יעלו
שאל יצחקי.

כל

מביאי

הבכורים?",

"רבים מביאים את בכוריהם בחג הסוכות.
אבל משלחת ראשונה של מביאי בכורים
תצא מהכפר שלנו כבר באמצע חודש אב.
> > >
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אינני בטוח שהענבים שלנו יהיו ראויים עד
אז ,אבל אם כן – נצטרף אליהם בעזרת ה'".
"אבל אבא ,אם הגפנים לא יבשילו ,כיצד
נוכל לשמור אותם עד חג הסוכות? הרי
הם יירקבו!"
"שאלה מצויינת ,יצחקי" ,ענה אבא" .אם
נצטרך להמתין עד חג הסוכות ,נייבש את
הענבים ונהפוך אותם לצימוקים .כך הם
יישמרו ונוכל להביאם לבית המקדש בחג".
יצחקי התפלל לה' בכל ליבו ,שהענבים
הראשונים יבשילו מהר' .אני כל כך רוצה
לראות שוב את בית המקדש!' ,חשב בליבו.
•
תקוותו של יצחקי לא נכזבה.
"יצחקי ,יש לי בשורה טובה בעבורך" ,פנה
אבא יהודה ליצחקי באחד מימי חודש
אב הראשונים.
"מה ,עולים לבית המקדש?" ,שאל
יצחקי בהתלהבות.

"בעזרת ה'" ,ענה
אבא" .נעלה לבית
המקדש בשבוע
הענבים
הבא.
הראשונים
עתידים
כבר
להבשיל עד אז,
לעלות
ונוכל
משלחת
עם
הביכורים
לירושלים!"
יצחקי כל כך התרגש ,עד כדי כך שבלילות
הבאים הוא רק בקושי הצליח לישון.
המחשבה שעוד מעט שוב הוא יראה שוב
את בית המקדש ואת עבודת הכוהנים
והלוויים ,מילאה את כל ליבו .גם טקס
הבאת הביכורים בעצמו היה מאורע
מרשים לפי הזכור לו משנים קודמות ,והוא
חיכה לו בקוצר רוח.
אבל הוא לא ידע שזה לא יהיה כל כך פשוט.
המשך בשבוע הבא
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל
חודש אלול
חשבתם פעם על שמו של חודש אלול?
מה פירוש המילה המשונה הזאת 'אלול'?
אז האמת שהשאלה הזו לא כל כך קשה,
של
שהשמות
מפני
החודשים בלוח השנה
העברי הם שמות שהגיעו
אלינו מבבל ,ומקורם אינו
בלשון הקודש.
ובכל זאת ,יש שמוצאים
הסבר או רמז בשמו של
חודש אלול.
בארמית ,המילה 'אלול'
פירושה :חיפוש ובדיקה.
מדוע חודש אלול קשור לחיפוש ובדיקה?
חודש אלול הוא זמן מיוחד .חודש הרחמים
והסליחות .בחודש זה נהוג לתקוע בשופר
(בחלק מהמנהגים) ,או לומר סליחות (בחלק
מהמנהגים) .אנחנו מתעוררים ומחפשים

בתוכנו ,בודקים מה עשינו ומה היינו צריכים
לעשות בשנה החולפת.
חודש אלול הוא החודש המסיים את השנה,
לקראת בואם של 'הימים הנוראים' ,ימי ראש
השנה ויום הכיפורים .לכן זהו הזמן הנכון
והמתאים לערוך 'חשבון
נפש' ,לבקש סליחה ממי
שפגענו בו ,וגם להתחרט על
מעשים לא-טובים שעשינו.
ומצד שני ,אם אנחנו נזכרים
בדברים טובים ובמעשים
נכונים שעשינו ,עלינו לשמוח
בהם ולנסות לשמור אותם
ולעשות מעשים טובים כאלה
פעמים נוספות.
אם נעשה 'אלול' נכון ,בדיקה
בתוכנו ,נוכל להגיע בעזרת ה'
השנה לפני ה' במצב טוב
והוא ישמח בנו ויכתוב אותנו
טובה ומתוקה!

וחיפוש
לראש
ונכון,
לשנה
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
בפסוק "ארמי אובד אבי"? (רש"י)

 .1מי הוא הארמי
אילו פירות מביאים את הביכורים?
 .2מ
 .3מתי מתקיים "ביעור מעשרות"?
 .4היכן הקימו אבנים גדולות?
הלוויים במעמד הברכה והקללה?
 .5היכן עמדו
כים יברחו האויבים מעם ישראל?
 .6בכמה דר
את ברית התוכחה עם בני ישראל?
 .7היכן כרת ה'

חידת חדגא:

איזה ביטוי שקשור לסימני ראש השנה מקורו בפרשה?

meirkids.co.il
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פירמידת מילים
לא מתוק
לא קנה
_______ וכסתות
חופרים
מובאים משבעת המינים
בני הראשון
יושב על הסוס
שם מידה
לא קשה

חידת פולקע:

מתי אנחנו מזכירים את פסוקי הבאת הביכורים כיום?

meirkids.co.il
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נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

בּוע ָּפנָ ה ֵאלָ י ֶא ָחד ִמ ִּמ ְת ַּפּלְ לֵ י ֵּבית ַה ְּכנֵ ֶסת ַה ְּמ ֻבּגָ ִרים ,וְ ָא ַמר לִ י
ֶּבנִ יַ :ה ָּׁש ַ
ֶׁשּיֶ ׁש לֹו ִח ָידה ִּב ְׁש ִבילִ י .הּוא ֵה ְר ָאה לִ י ָּפסּוק ַּב ָּפ ָר ָׁשה ֶּׁש ָּכתּוב ּבֹו ֶׁש ָּצ ִריְך
אֹותי :לָ ָמה לְ ַב ֵער ֶאת ַהּק ֶֹדׁש
"ּב ַע ְר ִּתי ַהּק ֶֹדׁש ִמן ַה ַּביִ ת" ,וְ הּוא ָׁש ַאל ִ
לֹומרִ :
ַ
רֹוצים ֶׁשּיִ ְהיּו לָ נּו ִּד ְב ֵרי ק ֶֹדׁש ַּב ַּביִ ת!
ִמן ַה ַּביִ ת? ֲה ֵרי ֲאנַ ְחנּו ִ
הֹוציא ָּד ָבר ֵמ ֶה ְק ֵׁשרֹו...
נַ ֲע ָמהָ :ח ָח ָחֶ ,זה נִ ְק ָרא לְ ִ

בני

מּוׂשג ֶּב ֱא ֶמת ַמ ִהי ַּכּוָ נַ ת ַה ָּפסּוק ַה ֶּזה.
ָ
ֶּבנִ יָ :ה ֱא ֶמתַ ,עד ַע ְכ ָׁשיו ֵאין לִ י
נַ ֲע ָמהַ :ה'ּק ֶֹדׁש' ֶׁש ָעלָ יו ְמ ֻד ָּבר ַּב ָּפסּוקֵ ,הם ַה ְּתּרּומֹות וְ ַה ַּמ ַע ְׂשרֹותֶׁ ,ש ֵהם
אֹותם לְ ִמי
ָ
אֹותם ָעלֵ ינּו 'לְ ַב ֵער ֵמ ַה ַּביִ ת' ָ -עלֵ ינּו לָ ֵתת
ָ
נִ ְק ָר ִאים ק ֶֹדׁש.
אֹותם לֹו.
ּתֹורה ִצּוְ ָתה לָ ֵתת ָ
ֶׁש ַה ָ
רּומה ָצ ִריְך לָ ֵתת לַ ּכ ֵֹהן וְ ֶאת ַה ַּמ ֲע ֵׂשר לַ ּלֵ וִ י!
ַט ְליָ הֶ :את ַה ְּת ָ
רּומה ּגְ דֹולָ ה – לַ ּכ ֵֹהןַ .מ ְע ֵׂשר ִראׁשֹון – לַ ּלֵ וִ יַ .מ ְע ַׂשר ָענִ י
נַ ֲע ָמה :יָ ֶפה ְמאֹדְּ .ת ָ
אֹוכלִ ים אֹותֹו ָׁשם.
ירּוׁשלַ יִ ם וְ ְ
ָ
– לֶ ָענִ י .וְ ֶאת ַה ַּמ ֲע ֵׂשר ַה ֵּׁשנִ י ֲאנַ ְחנּו ַמ ֲעלִ ים לִ
אֹותם?
"ּב ַע ְר ִּתי ַהּק ֶֹדׁש ִמן ַה ַּביִ ת"ְּ ,כ ֶּׁש ְּמ ַסּיְ ִמים לָ ֵתת ָ
לֹומר ִ
ּומ ַתי ָצ ִריְך ַ
ֶּבנִ יָ :

נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה הגדולה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא
מעניין בפרשת השבוע .הצטרפו אליהם!

טליה

יעית
ּתֹורה ְמ ֻד ָּבר ַעל ִ'ּבעּור ַמ ַע ְׂשרֹות' ֶּׁשּנַ ֲע ֶׂשה ַּב ָּׁשנָ ה ָה ְר ִב ִ
נַ ֲע ָמהַּ :ב ָ
לּוקת ַה ְּתרּומֹות
יכים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ֲח ַ
יטהָ .אז ֲאנַ ְחנּו ְצ ִר ִ
יעית לַ ְּׁש ִמ ָ
וְ ַה ְּׁש ִב ִ
יתנּוַּ .כ ֲא ֶׁשר ְמ ַסּיְ ִמים לַ ֲעׂשֹות זֹאת ָצ ִריְך
אֹותם ְּב ֵב ֵ
וְ ַה ַּמ ַע ְׂשרֹות ,וְ ֹלא לְ ַה ְׁש ִאיר ָ
ית
לֹומר לִ ְפנֵ י ה'ִּ :ב ַע ְרנּו ֶאת ַהּכֹל ֵמ ַה ַּביִ ת וְ ִקּיַ ְמנּו ֶאת ַמה ֶּׁש ִּצּוִ ָ
לְ ִה ְתוַ ּדֹות וְ ַ
יפים ְּת ִפּלָ ה לַ ה'ְּ :ב ַב ָּק ָׁשה ִמ ְּמָךְּ ,כמֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ָע ִׂשינּו
מֹוס ִ
ִ
אֹותנּו .וַ ֲאנַ ְחנּו
ָ
ּוב ֵרְך ֶאת ַע ְּמָך,
אֹותנּוָ ,אּנָ א ֲע ֵׂשה ִע ָּמנּו ַמה ֶּׁש ִה ְב ַט ְח ָּת לָ נּו ָ
ָ
ית
ַמה ֶּׁש ִּצּוִ ָ
ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל.
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