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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת תצווה-זכור תש"פ

פרשה מאירה
זָ כֹור!
"ּת ַצּוֶ ה"ֲ ,אנַ ְחנּו
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים! ִמּלְ ַבד ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁשב ַּוע ְ
קֹור ִאים ַה ַּׁש ָּבת ּגַ ם ֶאת ָּפ ָר ַׁשת "זָ כֹור"ַּ .ב ֶּמה ע ֶֹוס ֶקת
ְ
ָּפ ָר ַׁשת "זָ כֹור"?
ִהיא ע ֶֹוס ֶקת ַּב ִּמ ְצוָ ה לִ זְ ּכֹור ֶאת ַמה ֶּׁש ֲע ָמלֵ ק ָע ָׂשה
ּגֹוע
לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ִיצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םֲ .ע ָמלֵ ק ָר ָצה לִ ְפ ַ
ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ּולְ ַה ֲחלִ יׁש ֶאת ָה ֱאמּונָ ה ַּבה'ֲ .א ָבל ה'
נִּצ ְחנּו ֶאת ֲע ָמלֵ ק.
ָעזַ ר לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַ
ּפּורים.
קֹור ִאים ֶאת ָּפ ָר ַׁשת "זָ כֹור" ַּדוְ ָקא לִ ְפנֵ י ִ
ֲאנַ ְחנּו ְ
יֹוד ִעים לָ ָּמה? ִּבגְ לַ ל ֶׁש ָה ָמן ָה ָר ָׁשע ָהיָ ה ִמּזַ ְרעֹו ֶׁשל
ְ
ּגֹוע ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .ה'
ֲע ָמלֵ קּ .גַ ם ָה ָמן ָה ָר ָׁשע ָר ָצה לִ ְפ ַ
אֹותנּו ַעל יְ ֵדי ָמ ְר ְּדכַ י וְ ֶא ְס ֵּתר ַה ַּצ ִּד ִיקים ,וְ ֶאת
ִה ִּציל ָ
ָה ָמן ָּתלּו ַעל ֵעץ ּגָ ב ַֹוּה...
ּומ ִּציל
ּכָ ל ּכָ ְך ָחׁשּוב ֶׁשּנִ זְ ּכֹור ּכַ ָּמה ה' ׁש ֵֹומר ָעלֵ ינּו ַ
ּוׂש ֵמ ִחים
ּפּוריםְ ,
אֹותנּו ָּת ִמיד! לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו חֹוגְ גִ ים ֶאת ִ
ָ
ְמאֹד ַעל ַהּנֵ ס ֶׁשה' ָע ָׂשה לָ נּו.
ּומ ַב ֵּד ַח!
ּפּורים ָׂש ֵמ ַח ְ
ָאז ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ נּו ִ

לרכישת מנוי לערוץ הילדים
התקשרו02-6461323 :
או באתר ערוץ מאיר לילדים

מּואל ְׁש ְט ַראׁשֹון.
'ֹלא ִׁשּלַ ְמ ָּת לִ י!' ָט ַען ְּבנֶ ֱח ָרצּות ַר ִּבי ְׁש ֵ
'ׁשּלַ ְמ ִּתיּ ,כְ בֹוד ָה ַרבְּ ,ב ַחּיַ י ֶׁש ֶה ֱחזַ ְר ִּתי ֶאת
ַה ַחּיָ ט ָהיָ ה נָ בֹוְך ַּב ְּת ִחּלָ הַ ,אְך ָה ַפְך נֶ ֱח ָרץִ :
רּוטה ָה ַא ֲחרֹונָ ה!'
ַהחֹוב ַעד ַה ְּפ ָ
רּוּבל?' ָע ַמד ָה ַרב ַעל
ֲ'א ָבל ָמה נַ ֲע ֶשֹה ֶׁש ְּב ִפנְ ַקס ַהּגְ ַמ'ח ּכָ תּוב ֶׁש ַא ָּתה ַחּיָ ב ָ 10,000
יח ֶׁש ִּׁשּלַ ְמ ָּת?'
הֹותיר ֶּפ ַתח' :וְ אּולַ י יֵ ׁש לְ ָך ַק ָּבלָ ה ,אּולַ י נָ ַת ִּתי לְ ָך ַק ָּבלָ ה ֶׁשּתֹוכִ ַ
ֶׁשּלֹו ,וְ ָאז ִ
אתי לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַהחֹוב ָהיָ ה ָה ַרב ָעסּוק
'ֹלא ּכְ בֹודֹוֵ .אין לִ י ַק ָּבלָ הָּ .פׁשּוט ְמאֹדּ ,כְ ֶׁש ָּב ִ
יתי לְ ַה ְפ ִר ַיעִ ,הּנַ ְח ִּתי ֶאת ַהּכֶ ֶסףּ ,וכְ בֹודֹו ִהנְ ֵהן ְּברֹאׁשֹוִ ,מ ְּב ִחינָ ִתי זֶ ה
ְּבלִ ּמּודֹ ,לא ָר ִצ ִ
ָהיָ ה ַמ ְס ִּפיק'.
ּוב ִמ ְק ֶרה ֶׁשּכָ זֶ ה יֵ ׁש
טֹוען'ִ ,ה ְמ ִׁשיְך ָה ַרב ְּב ֶׁשּלֹו'ֵ ,אינֶ ּנִ י זֹוכֵ ר ֶׁש ֶה ֱחזַ ְר ָּתְ ,
'יָ ֶפה יָ ֶפה ַא ָּתה ֵ
רּוּבלֲ .א ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת
ּטֹוען ֶׁש ַא ָּתה ֲע ַדיִ ן ַחּיָ ב ָ 10,000
לְ ַה ֲא ִמין לַ ִּפנְ ָקס ַה ֵ
קּוקים לְ ַהלְ וָ אֹות וְ ֻק ַּפת ַהּגְ ַמ'ח ֵר ָיקה'.
ַהחֹוב ְּב ֶה ְק ֵּדם ,יֶ ְׁשנָ ם עֹוד ֲאנָ ִׁשים ֶׁשּזְ ִ
מּואל לַ ַחּיָ טִ ,מ ֵהר ִעם ַה ֲח ָדׁשֹות
ֹיח ֶׁש ֵּבין ַר ִּבי ְׁש ֵ
ּדּו-ש ַ
ִ
חֹורי ַה ַּתּנּור לַ
ַה ַּק ְּב ָצן ֶׁש ֶה ֱאזִ ין ֵמ ֲא ֵ
ַה ְּט ִרּיֹות לְ ַר ֲח ַבת ָה ֶעגְ לֹונִ ים וְ ֶה ֱע ִביר ֶאת ַמה ֶּׁש ָּׁש ַמעֶׁ ,שּיֵ ְדעּו ּכֻ ּלָ ם .וְ גַ ם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לָ ֶהם
ַעל ָמה לְ ַד ֵּבר:
ֵ'איזֹו ֻח ְצ ָּפה יֵ ׁש לֹו לַ ַחּיָ ט ַהּזֶ ה'.
ַ'ּדוְ ָקא ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ָּבחּור ָהגּון'.
ִ'ּת ְר ֶאה ֵאיְך ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ֲע ִריְך ֲאנָ ִׁשים לְ ִפי ִה ְת ַר ְּׁשמּות ִחיצֹונִ יתֶּ .ב ֱא ֶמת ֶה ֱא ַמנְ ִּתי
ֶׁשהּוא ָא ָדם יָ ָׁשר'.
'הּוא ְּבוַ ַּדאי ּגַ ם ּגֹונֵ ב ַּבד ֵמ ַהּלָ קֹוחֹות .הּוא ָּת ִמיד ְמ ַב ֵּקׁש ּכַ ֻּמּיֹות ּגְ דֹולֹות ֶׁשל ַּבדֲ ,א ִפּלּו
יפה ְק ַטּנָ ה'.
ִּב ְׁש ִביל ֲחלִ ָ
ִ'אי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְסמְֹך ָעלָ יו'.
ְ'צ ִריכִ ים לְ ַה ֲח ִרים אֹותֹו'.
בֹודהַ .רק ּכַ ָּמה לָ קֹוחֹות וָ ִת ִיקים ָׁש ְמרּו לֹו נֶ ֱא ָמנּות,
וְ כָ ְך ָה ַפְך ַה ַחּיָ ט ּגַ ם לִ ְמ ֻח ַּסר ֲע ָ
ּמּובן ֹלא ָעזַ ר לֹו לִ גְ מֹר ֶאת ַהח ֶֹדׁש,
וְ ֵה ִביאּו לֹו ֵאי ֵאּלּו זּוגֹות ִמכְ נָ ַסיִ ם לְ ַה ְטלִ יאַ .מה ֶּׁשּכַ ָ
יהם ֶׁשל
ְּבק ִֹׁשי לְ ַה ְת ִחיל אֹותֹוִ .א ְׁשּתֹו ָעזְ ָבה ֶאת ֲעבֹודֹות ַה ַּביִ ת ,וְ ָה ְפכָ ה לִ ְמ ָׁש ֶר ֶתת ְּב ָב ֵּת ֶ
הּודים ֲא ִמ ִידים ְבנִ ָּסיֹון לְ ַה ֲאכִ יל ֶאת ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחהַ .היְ לָ ִדים נֶ ֶאלְ צּו לַ ֲעזֹב ֶאת ִמ ְסּגְ רֹות
יְ ִ
ַהּלִ ּמּוד; לְ ַא ָּבא ֹלא ָהיָ ה ּכֶ ֶסף לְ ַׁשּלֵ ם.
ַה ַּמ ָּצב ָה ַפְך ְּבכִ י ַרע.
מּואל ְׁש ְט ַראׁשֹון לָ ַקח לְ יָ ָדיו ֵס ֶפר ֶׁשּבֹו ִעּיֵ ן ַּב ַּפ ַעם
ָׁשנָ ה ָחלְ ָפהָׁ .שנָ ה ֻא ְמלָ לָ ה .וְ ַר ִּבי ְׁש ֵ
ָה ַא ֲחרֹונָ ה לִ ְפנֵ י ָׁשנָ ה .הּוא ִּד ְפ ֵּדף ,הּוא ִח ֵּפשֹ נְ ֻק ָּדה ְמ ֻסּיֶ ֶמת ֶׁש ִה ְת ָּב ְר ָרה לֹו ָּב ִעּיּון
ּופ ְתאֹם ְּבתֹוְך ּכְ ֵדי
ּקֹודםַ ,ר ְעיֹון ּכָ לְ ֶׁשהּוא ֶׁשאּולַ י יּוכַ ל לְ ַפ ֵּת ַח לִ כְ ֵדי ֲה ָבנָ ה ְׁשלֵ ָמהִ .
ַה ֵ
ִּד ְפּדּוף הּוא נִ ְת ַקל ַּב ְּׁש ָטרֹות.
קּוע ְּבׁשּורֹות
ַהּכֹל ָחזַ ר ֵאלָ יו .הּוא נִ זְ ּכַ ר ֵאיְך ִהּגִ ַיע ַה ַחּיָ ט ְּב ִדּיּוק ָּב ֶרגַ ע ֶׁשהּוא ָהיָ ה ָׁש ַ
הֹוׁשיט לֹו ּכֶ ֶסף ,וְ הּוא
ִ
ַה ֵּס ֶפרְ ,מנַ ֶּסה לְ ָה ִבין ֶאת ּכַ ּוָ נַ ת ַה ְמ ַח ֵּבר .הּוא נִ זְ ּכַ ר ֶׁש ַה ַחּיָ ט
ִהנְ ֵהן ְּברֹאׁשֹו.
עֹודּנּו ָרׁשּום ְּב ִפנְ ָקס .וְ ַה ַחּיָ טַ ,ה ַחּיָ ט ָצ ַדק ּכָ ל ַהּזְ ַמן ַהּזֶ ה;
וְ ַעכְ ָׁשוִ ,הּנֵ ה ַהּכֶ ֶסף ,וְ ַהחֹוב ֶ
הּוא ָאכֵ ן ִׁשּלֵ ם.
ּופנָ יו
ָה ַרב ִמ ֵהר לְ זַ ֵּמן ֶאת ַה ַחּיָ ט .הּוא ִהּגִ ַיע ָ
ּכְ חּוׁשֹותּ ,ד ַֹחק ַה ָּׁשנָ ה ָה ַא ֲחרֹונָ ה נָ ַתן ּבֹו ֶאת
אֹותֹותיו.
ָ

יתי!'
יח ְתָך' ָ -א ַמר ָה ַרב 'ָ -ט ִע ִ
ֲ'אנִ י ַחּיָ ב לְ ַב ֵּקׁש ֶאת ְסלִ ָ
חֹוׁש ִבים ֶׁש ֲאנִ י ֹלא ֶה ֱחזַ ְר ִּתי ֶאת ַהחֹוב'ָ ,א ַמר ַה ַחּיָ ט ִּב ְמ ִרירּות.
 ֲ'א ָבל ּכֻ ּלָ ם ְיתי'.
אֹותָך ִּב ְפנֵ י ּכֻ ּלָ םֲ .א ַס ֵּפר לָ ֶהם ֶׁש ָּט ִע ִ
 ַ'אל ִּת ְד ַאג'ָ ,א ַמר ָה ַרב'ֲ ,א ַפּיֵ ס ְאֹותי'.
 'יַ ְח ְׁשבּו ֶׁש ַא ָּתה ְמ ַר ֵחם ָעלַ יּ ,כְ בֹודֹוֵ ,הם יַ ְמ ִׁשיכּו לְ ַה ֲח ִרים ִיח ָה ַרב וְ נִ ְפ ַרד ִמ ֶּמּנּו לְ ָׁשלֹום.
 ֶ'א ְחׁשֹב ַעל ַמ ֶּׁשהּו'ִ ,ה ְב ִט ַטֹובים ַעל ִּב ְּתָך ַהּבֹוגֶ ֶרתָ ,ח ַׁש ְבנּו אּולַ י ִּת ְר ֶצה לְ ִה ְת ַח ֵּתן ִעם
'ׁש ַמ ְענּו ְּד ָב ִרים ִ
בּוע לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָּבא ַה ַּׁש ְּדכָ ן לְ ֵביתֹו ֶׁשל ַה ַחּיָ טָ :
ָׁש ַ
מּואל ְׁש ְט ַראׁשֹון'.
ְּבנֹו ַהּגָ דֹול ֶׁשל ַר ִּבי ְׁש ֵ
ׁשּוטה ּכָ מֹונּו!'
ִ'עם ְּבנֹו ֶׁשל ָה ַרב?' ַה ַחּיָ ט וְ ִא ְׁשּתֹו ָהיּו נִ ְד ָה ִמים'ָ .ה ַרב ְּבוַ ַּדאי ֹלא יַ ְסּכִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדְך ִעם ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְּפ ָ
אֹותי'ָ ,א ַמר ַה ַּׁש ְּדכָ ן.
 ָ'ה ַרב הּוא ֶׁש ָּׁשלַ ח ִיח לִ ְמחֹק ֶאת ַה ַה ֲא ָׁש ָמה ַהּכְ ֵב ָדה ֶׁש ָר ְב ָצה ַעל רֹאׁש ַה ַחּיָ טִ ,איׁש ֹלא ָח ַׁשב עֹוד ּכִ י ַה ַחּיָ ט
ּכַ ָּמה ֳח ָד ִׁשים לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן נָ חֹוגָ ה ַה ֲח ֻתּנָ ה ְּב ִש ְֹמ ָחה ַא ִּד ָירהָ .ה ַרב ִה ְצלִ ַ
ָמ ַעל ְּב ֻק ַּפת ַה ִּצּבּור.
באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!
תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

זוכה מאירי לפרשת משפטים:
אהרון גולדמן מפתח תקווה!

פרשת תצווה-זכור תש"פ

חידת חדגא:
התדעו על שם נוסף
למרדכי ,אסתר והמן?

שאלות בפרשה

נכון או לא?
מנורה השתמשו דוקא בשמן זית זך
 .1לצורך ה
 .2בחושן היו  13אבנים
ייה בטור השני בחושן ,היתה :אודם
 .3האבן השנ
והתומים היו מונחים בתוך האבנט
 .4האורים
בשולי המעיל היו פעמונים ורימונים
.5
 .6הציץ היה עשוי מכסף
בח הקטורת אסור להקריב קרבנות
 .7על מז

זורת שמו
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 16שמות!
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חידת פולקע:

ספר הלכה שקרוי על שם אבני
החושן ,ואחד מחלקיו (של
הספר) קרוי גם הוא על שם
החושן .מהו?

מצאו  5הבדלים בין האיורים!

ִמצ

ת במגילה!

(חלקם לפי חז"ל)

פורים
שמח!

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
פ ו ר ימ י ת

פורים
שמח!
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