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פרשת יתרו תש"פ

פרשה מאירה
ּתֹורה
ַק ָּבלַ ת ַה ָ
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַעל ַה ַּמ ֲע ָמד
ְּב ָפ ָר ַׁשת יִ ְתרֹו ַה ָ
ּתֹורהַ .מ ֲע ַמד ַהר ִסינַ י ָהיָ ה
ַהּנִ ְפלָ א ֶׁשל ַק ָּבלַ ת ַה ָ
ּוב ָר ִקים וְ ַעם
רּוע ִּבלְ ִּתי נִ ְׁשכַ ּחֶׁ ,ש ָהיּו ּבֹו קֹולֹות ְ
ֵא ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל ָׁש ַמע ֶאת קֹול ה' ְמ ַד ֵּבר ִמּתֹוְך ָה ֵאׁש!
ַא ַחר ּכָ ְך ִק ְּבלּו יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת לּוחֹות ַה ְּב ִרית
ּמׁשה ַר ֵּבנּו ,וְ ַעד ַהּיֹום ֲאנַ ְחנּו
ּתֹורה ִמ ֶ
וְ ֶאת ַה ָ
ֹלׁשת
ּתֹורה ֶׁש ִּק ַּבלְ נּוְּ ,ב ֶמ ֶׁשְך ּכִ ְׁש ֶ
ׁשֹומ ִרים ַעל ַה ָ
ְ
ַאלְ ֵפי ָׁשנָ ה!
זֶ הּו ַהּכ ַֹח ַה ְמיֻ ָחד ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלַ .הּכ ַֹח ֶׁשל
אֹותּה ִק ַּבלְ נּו ְּב ַמ ֲע ַמד ַהר ִסינַ י ְמלַ ּוֶ ה
ּתֹורה ָ
ַה ָ
אֹותנּו ְּבכָ ל ַהּדֹורֹותּ .גַ ם ַּבּיָ ִמים ַה ָּק ִׁשים ַּבּגָ לּות
ָ
ּתֹורה ָהיְ ָתה
ּטֹובים ֶׁשּלָ ּנּו ָּת ִמיד ַה ָ
וְ גַ ם ַּבּיָ ִמים ַה ִ
אֹותנּו ְּב ַד ְרּכֵ נּוַ .על ּכָ ְך ֲאנַ ְחנּו
ָ
ִא ָּתנּו וְ ִהנְ ְח ָתה
ֹלקינּו ֶׁש ְּב ָר ָאנּו
"ּברּוְך ֱא ֵ
אֹומ ִרים ַּב ְּת ִפּלָ ה ָ
ְ
ּתֹורת ֱא ֶמת!"
לִ כְ בֹודֹו ...וְ נָ ַתן לָ נּו ַ
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ַה ֶּמלֶ ְך ָר ָאה ְּבכָ ְך ְּפרֹויֶ ְקט ָחׁשּוב ִמ ַּמ ְד ֵרגָ ה ִראׁשֹונָ ה .הּוא ִה ְק ִציב לְ כָ ְך ַּת ְק ִציב ַּב ַעל
ּומּנָ ה לְ ֵׁשם ּכָ ְך ֶאת
רּוריםִ ,
ֹימה ֳח ָד ִׁשים ֲא ֻרּכִ ים ֶׁשל ֵּב ִ
ֶׁש ַבע ְס ָפרֹות ,הּוא ִה ְׁש ִק ַיע ַּב ְּמ ִש ָ
כּותי,
ימה ַּת ֲעלֶ ה יָ ֶפהָ .היָ ה זֶ ה ַה ְּט ַר ְקלִ ין ַה ַּמלְ ִ
יח ֶׁש ַה ְמ ִׂש ָ
יֹוע ָציו ּכְ ֵדי לְ ַה ְב ִט ַ
ּטֹובים ֶׁש ְּב ֲ
ַה ִ
ְט ַר ְקלִ ין ְר ַחב יָ ַדיִ ם ַּב ַעל ִּת ְק ָרה ְמ ֻק ֶּמ ֶרתֶׁ ,ש ַּק ְרנֵ י ַה ֶּׁש ֶמׁש ִמ ְׁש ַּת ְּק ִפים ָּבּה ְּבכָ ל ְׁשעֹות
ַהיְ ָמ ָמה ֶּד ֶרְך ֲח ַרּכִ ים ְמ ֻע ָּצ ִבים לְ ַה ְפלִ יא ְּב ַת ְח ִּתית ּכִ ַּפת ַהּגַ ג ָה ֲעגֻ ּלָ הַ ,הּנִ ְת ֶמכֶ ת ַעל יְ ֵדי
נֹותר ָחלָ ל ֵריק,
ֹאׁשן ֶׁשל ַה ְּק ָׁשתֹות ָה ֲעגֻ ּלֹות ַ
ּצּובןְּ .בר ָ
ַא ְר ַּבע ְק ָׁשתֹות ַמ ְר ִהיבֹות ְּב ִע ָ
אסּיִ ים,
ּטּורים ְקלַ ִ
ֹאׁשּה ֶׁשל ּכָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן ָהיָ ה ֶׁש ַטח ּגָ דֹולֶׁ ,ש ֻע ַּטר לְ ֵעת ַע ָּתה ְּב ִע ִ
ְּבר ָ
יט ְקטֹונִ י ֶׁשל ַה ְּט ַר ְקלִ ין ּכֻ ּלֹוֲ .א ָבל ַה ֶּמלֶ ְך ֹלא ָהיָ ה ְמ ֻר ֶּצה .הּוא
ֶׁש ִה ְׁש ַּתּלְ בּו ַּב ִּסגְ נֹון ָה ַא ְרכִ ְ
כּותי הּוא
יֹותרְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ִה ְתּבֹונֵ ן לְ ַמ ְעלָ ה ִמּתֹוְך ַהּכֵ ס ַה ַּמלְ ִ
ָח ַׁשב ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּׂשיג ֵ
יֹותרַ ,מ ֶּׁשהּו ֶׁשּיִ ְׁש ַּתּלֵ ב
ִה ְרּגִ יׁש ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו ִמ ְת ַפ ְס ֵפסֶׁ ,ש ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִפיק ַמ ֶּׁשהּו ָע ְצ ָמ ִתי ֵ
ּכֹות ֶרת ֶׁשל ַה ְּט ַר ְקלִ ין.
ְּב ַק ְרנֵ י ָהאֹור ,וְ יַ ֲהפְֹך ֶאת ַהּכִ ָּפה לְ גֻ ּלַ ת ַה ֶ
לְ ֵׁשם ּכָ ְך הּוא ָהיָ ה מּוכָ ן לְ ַׁש ְח ֵרר ַּת ְק ִציב ַּב ַעל ֶׁש ַבע ְס ָפרֹותֲ .ח ִצי ִמילְ יֹון לְ כָ ל ֶא ָחד
ּיּוריםֶ .ה ֳח ָמ ִריםַ ,ה ִּצּיּוד,
ֵמ ַה ַּצּיָ ִרים ֶׁשּיְ ַע ְּטרּו ֶאת ַה ְּק ָׁשתֹותַ .א ְר ָּב ָעה ַצּיָ ִריםַ ,א ְר ָּב ָעה ִצ ִ
ּומ ְצאּו ֶאת
ּמּובןְ .צאּו ִ
בֹודה ַעל ֶח ְׁשּבֹון ָה ַא ְרמֹון ּכַ ָ
גּורים וְ כָ ל ַהּנִ ְד ָרׁש ִּבזְ ַמן ָה ֲע ָ
ַה ְּמ ִ
ּטֹובים ֶׁש ָּב ָא ָּמנִ ים!
ַה ִ
יחים נִ ְׁשלְ חּו לְ כָ ל ְקצֹות ֵּת ֵבל ְבנִ ָּסיֹון לְ ַא ֵּתר
ּפּוׂשיםְׁ .שלִ ִ
ֳח ָד ִׁשים ֲא ֻרּכִ ים נִ ְמ ְׁשכּו ַה ִח ִ
ּטֹוביםַ .צּיָ ִרים ִמּכָ ל ָהעֹולָ ם ָׁשלְ חּו ִּת ֵיקי ֲעבֹודֹות וְ ֻדגְ ָמאֹות יְ ִצ ָיר ִתּיֹות,
ּטֹובים ֶׁש ַּב ִ
ֶאת ַה ִ
טּוטים וְ נִ ּסּו לְ ַה ֲעלֹות ַר ְעיֹונֹות ֶׁשּיִ ְּׂשאּו ֵחן ְּב ֵעינֵ י
ּׁשּומים וְ ִׂש ְר ִ
יֹוע ֵצי ָא ָּמנּות ָׁשלְ חּו ִר ִ
ֲ
ּומ ְב ָחנִ ים לְ ֵמאֹות ַצּיָ ִריםְּ .בסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר נִ ְב ֲחרּו ָה ַא ְר ָּב ָעה.
ַה ֶּמלֶ ְך .נֶ ֶע ְרכּו ֵר ָאיֹונֹות ִ
חּודיַ ,ה ֶּמלֶ ְך ָח ַׁשב ֶׁש ַּדוְ ָקא
ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַרב ָא ָּמן ִּב ְתחּומֹוּ ,כָ ל ֶא ָחד ַּב ַעל ִסגְ נֹון יִ ִ
ימה
ַא ְר ַּב ַעת ֵאּלּו יּוכְ לּו לְ ָה ִביא ֶאת ַה ְּט ַר ְקלִ ין לְ ַה ְרמֹונְ יָ ה ֻמ ְפלָ ָאה ֶׁשל ְׁשלֵ מּות .וְ ַה ְמ ִׂש ָ
יָ ְצ ָאה לַ ֶּד ֶרְך...
אּורהָּ ,ב ֲחנּו
ּות ָ
ּוב ְדקּו ֲע ִמידּות ְ
ׁשּומיםִ ,ע ְר ְּבבּו ְצ ָב ִעים ָ
ָה ָא ָּמנִ ים ָע ְבדּוִׂ .ש ְר ְטטּוָ ,ע ְרכּו ְר ִ
ּוב ַה ְפ ָסקֹות ֵהם ִה ְׁש ַּת ְּדלּו ּגַ ם
ֶאת ַה ְׁש ָּפ ַעת ַק ְרנֵ י ָהאֹורָ ,מ ְדדּו זָ וִ ּיֹות ,וְ לָ ְקחּו ִמּדֹותַ .
לֵ ָהנֹות ִמ ַּמה ֶּׁש ָה ַא ְרמֹון ַמ ִּצ ַיע ,וְ ָהיָ ה לֹו ַה ְר ֵּבה ָמה לְ ַה ִּצ ַיעָ .ה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁשֹּלא ּכֻ ּלָ ם
ָע ְבדּו.
יֹותר ֶאת ַה ַה ְפ ָסקֹותֵ ,אּלּו ָמ ְצאּו ֵחן ְּב ֵעינָ יוַ ,ה ַּת ֲענּוגֹות
ַא ַחד ָה ָא ָּמנִ ים ָא ַהב ַּדוְ ָקא ֵ
יֹותר ֵמ ֲע ִמ ָידה ְמ ֻמ ֶּׁשכֶ ת ַעל ֻסּלָ ם ַצר ּכְ ֶׁש ִּמכְ חֹול ַּבּיָ ד.
ֶׁש ָה ַא ְרמֹון ִה ִּצ ַיע ִּד ְּברּו ֵאלָ יו ֵ
ּומ ְׁשכּו
הּוא ֲא ִפּלּו ֹלא ִה ְת ִחיל ִּב ְמ ִדידֹות ,הּוא ָהיָ ה ָעסּוק ִמ ַּדי ַּב ֲהנָ אֹותַ ,הּלָ לּו ָק ְרצּו לֹו ָ
יהם .לַ ֲח ֵב ָריו ִה ְס ִּביר ּכִ י ַה ֶּטכְ נִ יקֹות ֶׁשהּוא ִמ ְׁש ַּת ֵּמׁש ָּב ֶהן ַמ ְׁש ִאירֹות לֹו זְ ַמן
אֹותֹו ֲאלֵ ֶ
ָּפנּוי ,הּוא ֹלא ְמ ַמ ֵהר לְ ׁשּום ָמקֹוםּ ,כֵ ןּ ,גַ ם הּוא ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר יַ ֲעמֹד ַּב ֶּדד-לַ יְ ין .הּוא
יִ ְס ַּת ֵּדר.
ׂשֹוחה ַּב ְּב ֵרכָ ה
ֶ
עֹושֹה ַחּיִ יםְ .מ ַטּיֵ ל ָּב ַא ְרמֹון,
ֶ
ֵהם ִה ְמ ִׁשיכּו לַ ֲעבֹד ָק ֶׁשה ,וְ ִאּלּו הּוא
אכּותי ֶׁש ְּבגַ ן ָה ַא ְרמֹוןְ ,מ ַבּלֶ ה ָׁשעֹות ְּב ַבר
ִ
כּותיתִ ,מ ְׁש ַּתּזֵ ף ַעל ּגְ דֹות ָה ֲאגַ ם ַה ְּמלָ
ַה ַּמלְ ִ
ַה ַּמ ְׁש ָקאֹות ַהּגָ דֹול.
ַהּיֹום ָה ַא ֲחרֹון ִהּגִ ַיעָ ,מ ָחר יָ בֹוא ַה ֶּמלֶ ְך לְ ָה ִסיר ֶאת ַהּלֹוט וְ לִ ְבחֹן ֶאת ַהיְ ִצירֹות ,וַ ֲע ַדיִ ן
ַה ֶּׁש ַטח ֶׁש ַּב ֶּק ֶׁשת ָה ְר ִב ִיעית ֵריקַּ .בּלַ יְ לָ ה ִה ְס ַּתּגֵ ר ָה ָא ָּמן ָה ְר ִב ִיעי ַּב ְּט ַר ְקלִ ין ְּב ֶמ ֶׁשְך
ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ הּ ,כִ ָּסה ְּב ַבד ּגָ דֹול ֶאת יְ ִצ ָירתֹו ְּב ִדּיּוק ּכְ ִפי ֶׁש ָעשֹּו ֲח ֵב ָריו ִּב ְׁשֹלׁש ַה ְּק ָׁשתֹות
ָה ֲא ֵחרֹות ,וְ ָחזַ ר לְ ַח ְדרֹוַּ .ב ֲחצֹות ַהּיֹום ְּב ִדּיּוק נִ כְ נַ ס ַה ֶּמלֶ ְך לַ ְּט ַר ְקלִ ין.

יאת ִה ְת ַּפ ֲעלּות ֲא ִמ ִּתית ָס ֲח ָפה ֶאת ַהּנֹוכְ ִחים ַּב ְּט ַר ְקלִ ין.
הּוסרְּ ,וק ִר ַ
ַ
ַה ַּבד ָה ִראׁשֹון
ּומ ָרחֹוק ִה ְת ָק ְר ָבה
ּדֹואה נִ ְר ֲא ָתה ַעל ֶר ַקע ָׁש ַמיִ ם ּכְ ֻחּלִ יםֵ ,
ימיִ ,צּפֹור ָ
ָהיָ ה זֶ ה ִצּיּור ְׁש ֵמ ִ
יבה ְּביָ ְפיָ ּהֶ ,א ְפ ָׁשר ָהיָ ה לְ ַד ְמיֵ ן ּכִ י קֹול ַה ִצ ֳּפ ִרים ְמ ַה ְד ֵהד ַּב ֲחלַ ל ַה ְּט ַר ְקלִ ין.
לַ ֲה ַקת ִצ ֳּפ ִרים ַמ ְר ִה ָ
ימה ֶׁשל אֹור ְּב ִׁשּלּוב ַמ ְפ ִעים ֶׁשל ְצ ָב ִעיםַ .ה ִּצּיּור זָ ַהר
ּתּוחים ֶׁש ַעל ַה ְּק ָׁשתֹות ,וְ ִד ָּמה זְ ִר ָ
חּודי ֶה ְמ ֵׁשְך ִט ְב ִעי ֶׁשל ַה ִּפ ִ
ַה ִּצּיּור ַה ֵּׁשנִ י ָעלָ ה ַעל ָק ְדמֹוָ .ה ֻא ָּמן יָ ַצר ְּב ִסגְ נֹון יִ ִ
ימהַ .ה ַּבד
אּורה ַמ ְד ִה ָ
ימה ֶׁשל ְּת ָ
חּוׁשה ַמ ְפ ִע ָ
ּזֹוהרֹות ִמּתֹוְך ַה ֲח ַרּכִ ים ,וְ יָ ְצרּו ְּת ָ
ּזֹוהרֹות ִמּתֹוְך ַה ִּצּיּור ִה ְׁש ַּתּלְ בּו ַּב ַּק ְרנַ יִ ם ַה ֲ
זֹור ַחת ִמּתֹוכֹוַ ,ה ַּק ְרנַ יִ ם ַה ֲ
ּכְ ִאּלּו ַה ֶּׁש ֶמׁש ַ
כּותי ֶׁש ַּב ְּט ַר ְקלִ ין ,וְ גָ ְר ָמה לַ ֶּמלֶ ְך לְ א ֶֹׁשר
צּורה ֻמ ְפלָ ָאה ֶּב ָה ָדר ַה ַּמלְ ִ
מֹופת ֶׁש ִה ְׁש ַּתּלְ ָבה ְּב ָ
עּורי ֶּפהָ .היְ ָתה זֹו יְ ִצ ַירת ֵ
יׁשי ִה ְׁש ִאיר ֶאת ּכֻ ּלָ ם ְּפ ֵ
הּוסר ֵמ ַה ִּצּיּור ַה ְּׁשלִ ִ
ֶׁש ַ
יבה.
ּתֹוצ ָאה ָהיְ ָתה ַמ ְר ִה ָ
ּיּורים ַּב ַּמ ְר ָאה ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ָּתלָ ה ָׁשם ַה ַּצּיָ ר ְּבלֵ יל ֶא ֶמׁשַ .ה ָ
ֹלׁשת ַה ִּצ ִ
הּוסר ַה ַּבד ָה ְר ִב ִיעי ִה ְׁש ַּת ְּקפּו ְׁש ֶ
ֲא ִמ ִּתיּ .כְ ֶׁש ַ
ֹלׁשה ֻמּגָ ִׁשים ְמלֵ ִאים ִּב ְׁש ָטרֹותַ .ה ַּמּגָ ִׁשים ֻהּנְ חּו ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה
אֹוצר ,וְ ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ָחזְ רּו ִעם ְׁש ָ
הֹורה לְ ָה ִביא ֶאת ַהּכֶ ֶסף .הּוא לָ ַחׁש ְּד ַבר ָמה ְּב ָאזְ נֵ י ַשֹר ָה ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ָ
חּוׁשה ֶׁשל ע ֶֹׁשר ַאּגָ ִדי' .זֶ ה ֶׁשּלָ כֶ ם!'
ֹלׁשת ַמּגְ ֵׁשי ַהּכֶ ֶסף ,וְ יָ ְצרּו ְּת ָ
ּיּורים ֶׁש ְּברֹאׁש ַה ְּק ָׁשתֹותַּ .ב ַּמ ְר ָאה ֶׁש ְּברֹאׁש ַה ֶּק ֶׁשת ָה ְר ִב ִיעית ִה ְׁש ַּת ְּקפּו ְׁש ֶ
אׁשי ַה ֻּסּלָ מֹות לְ יַ ד ַה ִּצ ִ
ְּב ָר ֵ
הֹורה ַעל ַמּגְ ֵׁשי ַה ְּׁש ָטרֹות' .וְ זֶ ה ֶׁשּלְ ָך!' ִה ְצ ִּב ַיע ַה ֶּמלֶ ְך ַעל ַה ְּׁש ָטרֹות ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּק ִפים ַּב ַּמ ְר ָאה'ַ .א ָּתה יָ כֹול לָ ַק ַחת ֶאת זֶ ה!'
ֹלׁשת ַה ַּצּיָ ִרים ָה ִראׁשֹונִ ים ,וְ ָ
ָא ַמר ַה ֶּמלֶ ְך לִ ְׁש ֶ
אֹותם וְ לִ ּצֹר ִה ְׁש ַּת ְּקפּות ְמ ֻד ָּמה ֶׁשל ֲע ִשֹּיָ ה וְ ַה ְצלָ ָחה,
ּבֹוחר ֹלא לְ ַה ְׁש ִק ַיעֶ ,אּלָ א ַרק לֵ ָהנֹות ֵמ ֲע ָמלָ ם ֶׁשל ֲא ֵח ִרים ,לְ ַחּקֹות ָ
ּבֹוחר ַּב ֶּד ֶרְך ַה ַּקּלָ הִ ,מי ֶׁש ֵ
ָאז זֶ הּוֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ֵ
ַּבל יִ ְת ַּפּלֵ א ּכְ ֶׁשֹלא יִ ָּׁש ֵאר ְּביָ דֹו ּכְ לּום.

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!

זוכה מאירי לפרשת בוא:
יהודה מרצבך מעלי!

תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

פרשת יתרו תש"פ

שאלות בפרשה

 .1מה היתה קרבתו
.2

חידת חדגא:
רחוב ראשי בירושלים
ששמו מוזכר בפרשה!

המשפחתית של יתרו למשה רבנו?

מה היה שמם של בני משה רבנו?

(רמז :בשכונת קריית משה)

צה של יתרו למשה במשפט העם?

 .3מה היתה הע

 .4האם משה קיבל את עצת יתרו?
 .5באיזה חודש התקיים מעמד
 .6מה בקשו

הר סיני כיצד נקרא החודש בתורה?

בני ישראל ממשה במעמד הר סיני?
לים "ברוך ה'" ,ועל מה אמר אותן?

חידת פולקע:

ִמצאו בפרשה פעמיים
שמוזכר הכהונה ,על מי
שאינו מזרע אהרן הכוהן!

 .7מי אמר את המי

מילים מבולבלות
זהו את המילים והביטויים המבולבלים (מתוך עשרת הדיברות)
חלץ אתר
__________

לא צר
__________

צאו כיתה
__________

אינה קל
__________

מה אכל
__________

שבתה
__________

הווי שקד
__________

פיל מלא
__________

המותן
__________

אשת לא
__________

כד עב
__________

שתי שמים
__________

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
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