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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת כי-תישא  -פרה תש"פ

פרשה מאירה
ֵח ְטא ָה ֶעגֶ ל
ַה ִּסּפּור ֶׁשּנִ ְמ ָצא ְּב ֶמ ְרּכַ ז ָּפ ָר ַׁשת ּכִ י ִּת ָּׂשא ,הּוא ִסּפּור
ֵח ְטא ָה ֵעגֶ לְּ .בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָראּו ֶׁשּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ִמ ְת ַעּכֵ ב
ִמּלָ ֶר ֶדת ֵמ ַהר ִסינַ י ,וְ ֵהם ָח ְׁשׁשּו ,אּולַ י הּוא ֹלא יַ ְחזֹור?
ִּבגְ לַ ל זֶ ה ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ָטעּו וְ ִה ְת ַּבלְ ְּבלּוֵ .הם ָעׂשּו ֵעגֶ ל
ִמּזָ ָהב ,וְ ָח ְׁשבּו ֶׁשהּוא יַ ֲעזֹור לָ ֶהם ִּב ְמקֹום ה' ִּוב ְמקֹום
ּמּובן זֹו ָהיְ ָתה
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּוָ ,חס וְ ָחלִ ילָ הֲ .א ָבל ּכַ ָ
ָטעּות וְ ֵע ָצה ֶׁשל יֵ ֶצר ָה ַרעּ .כִ י ְּבוַ ַּדאי ָאסּור לַ ֲעבֹוד
ֲעב ָֹודה זָ ָרה ִמּׁשּום ִס ָּבה ,וְ גַ ם ִאם ֵהם ָהיּו ַמ ְמ ִּתינִ ים
עֹוד ְק ָצת ְּב ַס ְבלָ נּותֵ ,הם ָהיּו ר ִֹואים ֶׁשמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
חֹוזֵ ר ֲאלֵ ֶיהם.
ּומה ּמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָע ָׂשה ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ָחזַ ר ֵמ ַהר ִסינַ י?
ַ
ָּב ֶרגַ ע ֶׁשּמ ֶֹׁשה ָר ָאה ֶאת ָה ֵעגֶ ל וְ ֶאת ָה ָעם ר ֵֹוקד ְס ִביבֹו
– הּוא ָׁש ַבר ֶאת לּוחֹות ַה ְּב ִרית! ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֹלא ָהיָ ה
ַמ ְת ִאים לְ ַק ֵּבל ֶאת לּוחֹות ַה ְּב ִרית ְּב ַמ ָּצב ּכָ זֶ ה.
ְּובכָ ל זֹאת ,מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֹלא ִה ְתיָ ֵאׁש ֵמ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
ֲא ִפּלּו ֶׁשה' ּכָ ַעס ְמאֹד ַעל ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל ,מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
ִּב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ֶׁשּיִ ְסלַ ח לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .הּוא ָעלָ ה לְ ַהר
ִסינַ י לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּולְ ַב ֵּקׁש ֶׁשה' יְ ַר ֵחם ַעל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
ֶּוב ֱא ֶמת ה' ָסלַ חּ ,ומ ֶֹׁשה יָ ַרד ִעם ַהּלּוחֹות ַה ְּׁשנִ ּיִ ים.
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בֹוהים ֶׁש ָּׁשכְ נּו ְּב ַמ ֲע ֵבה ַהח ֶֹרׁש ֶׁש ִּב ְק ֵצה ָה ֲעיָ ָרהְ ,רגִ ילִ ים
טּוסים ַהּגְ ִ
יּפ ִ
ֲע ֵצי ַה ְּברֹוׁש וְ ָה ֶא ָּקלִ ְ
ּבֹוק ַעת וְ עֹולָ ה ִּב ְׁש ַעת ּב ֶֹקר ֻמ ְק ֶּד ֶמת ִמ ֵּבין
ָהיּו ּכְ ָבר לִ ְׁשמ ַֹע ִמ ֵּדי יֹום ֶאת קֹולֹות ַה ְּת ִפּלָ ה ַה ַ
יהם ַהּגְ בֹוהֹות ּכְ ָבר לָ ְמדּו לְ ַד ְקלֵ ם
רֹות ֶ
יהן ,נִ ְר ֶאה ָהיָ ה ֶׁש ֲא ִפּלּו ַה ִצ ֳּפ ִרים ֶׁש ַעל ּגַ ֵּבי ַצ ְּמ ֵ
ַענְ ֵפ ֶ
ּבֹוק ַעת ֵמע ֶֹמק ַהּלֵ ב ְמלֻ ּוָ ה ְּבקֹול ֶּבכִ י
ימה ַה ַ
ֶאת ַה ְּת ִפּלָ ה ִמּלָ ה ְּב ִמּלָ הָ .היְ ָתה זֹו ְּת ִפּלָ ה ְּת ִמ ָ
ּומ ְׁש ַּת ֵּפְך'ָ .אּנָ א ָא ִבי ֶׁש ַּב ָּׁש ַמיִ םְׁ ,ש ַמע נָ א לִ ְת ִפּלָ ִתי ,וְ ַה ְׁש ַּפע ָעלַ י ֶׁש ַפע ֶׁשל ֶח ֶסד
יׁשי ִ
ֲח ִר ִ
ּובֹלא ַמ ֲא ָמץ'.
ּובכָ בֹוד ,וְ ֶׁש ַא ִּׂשיג ֶאת ּכָ ל ֶׁש ֱא ְחּפֹץ ְּב ַקּלּות ְ
ֶׁש ֶאזְ ּכֶ ה לִ ְחיֹות ִמּתֹוְך ע ֶֹׁשר ְ
ׁשּוטהֵ ,ה ֵחל זֶ ה ֹלא ִמּכְ ָבר
אׁשית ַחּיָ יוֲ .אלֶ ּכְ סֵּ ,בן לְ ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְּפ ָ
ָהיָ ה זֶ ה ֲאלֶ ּכְ סָּ ,בחּור ָצ ִעיר ְּב ֵר ִ
יח ָח ַסְך וְ ָׁש ַמר ַעל ְמנָ ת ֶׁשּיּוכַ ל לְ ַה ְת ִחיל
לַ ֲעבֹד ַּב ֲעבֹודֹות ִמזְ ַּד ְּמנֹות ,וְ ֶאת ַהּכֶ ֶסף ֶׁש ִה ְרוִ ַ
ּוב ִע ָּקר
ּוב ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹוָּ .בחּור ָּת ִמים ָהיָ ה ֲאלֶ ּכְ סְ ,
הֹוריו ְ
לִ ְבנֹות ֶאת ֲע ִתידֹוְּ ,בלִ י לִ ְהיֹות ָּתלּוי ְּב ָ
יֹוצא ְּבכָ ל יֹום ֶאת ָה ֲעיָ ָרה ּופֹונֶ ה ֶאל ֵע ֶבר ַהח ֶֹרׁש
עּוריו ָהיָ ה ֵ
ַּב ַעל ֱאמּונָ ה ֲחזָ ָקהּ .כְ ָבר ִמּנְ ָ
ּומ ְת ַּפּלֵ ל ֵמע ֶֹמק ַהּלֵ ב.
יֹוׁשב ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ִ
ָה ֲענָ קֵ ,
הֹופ ַיע לְ ָפנָ יו זָ ֵקן ֲהדּור ָּפנִ ים.
יֹום ֶא ָחד ְּב ֵעת ֶׁש ִּסּיֵ ם לְ ִה ְת ַּפּלֵ לּ ,וכְ ָבר ִה ְתּכֹונֵ ן לָ ׁשּוב לְ ֵביתֹוִ ,
ּומ ְת ַּפ ֵעלָּ ,פ ַתח ַהּזָ ֵקן וְ ָא ַמרּ'ְ :ת ִפּלָ ְתָך ַהּזַ ּכָ ה וְ ַהּכֵ נָ ה ָּב ְק ָעה ְר ִק ִיעים ,וַ ֲאנִ י
עֹומד ִ
ְּבעֹוד הּוא ֵ
נִ ְׁשלַ ְח ִּתי ִמ ָּׁש ַמיִ ם ַעל ְמנָ ת לְ ַמּלֵ א ּכָ ל ַּב ָּק ָׁשה ֶׁש ְּת ַב ֵּקׁשֱ .אמֹר לִ י ְּבנִ י ַמה ַּב ָּק ָׁש ְתָך ,וַ ֲא ַמּלֵ א
ּומ ַב ֵּקׁש לְ ַה ִּׂשיג ּכָ ל ָּד ָבר
ּומּיָ ד'ְּ .ב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ַר ָּבה ְמ ָפ ֵרט ֲאלֶ ּכְ ס ֶאת ַּב ָּק ָׁשתֹו ְ
אֹותּה ֵּתכֶ ף ִ
ָ
ּובֹלא ִט ְר ָּדה.
ֲא ֶׁשר יַ ְחּפֹץ ְּבֹלא ַמ ֲא ָמץ ְ
מֹורה ַהּזָ ֵקן לַ ֲאלֶ ּכְ ס.
ַ'ה ֲחזֵ ק ְּביָ ִדי'ֶ ,
צּומה,
רֹומם ָּב ֲאוִ יר וְ ָעף ִּב ְמ ִהירּות ֲע ָ
רֹואה ֶאת ַע ְצמֹו ִמ ְת ֵ
עֹושֹה זֹאתּ ,כְ ֶׁשּלְ ֶפ ַתע הּוא ֶ
ֲאלֶ ּכְ ס ֶ
ּומ ֻב ָּדד
ּומ ְד ָּב ִרּיֹותַ ,עד ֶׁשּנָ ֲחתּו לְ ַבּסֹוף ְּב ָמקֹום ְמ ֻר ָחק ְ
ּכְ ֶׁשהּוא ְמ ַדּלֵ ג ֵמ ַעל ֲעיָ רֹותּ ,כְ ָפ ִרים ִ
ֵאי ָׁשם ִּב ְק ֵצה ָהעֹולָ םָׁ ,שם נִ גְ לָ ה לְ ֵעינָ יו ַמ ֲחזֶ ה ַמ ְר ִהיב ֶׁשּכְ מֹותֹו ֹלא ָר ָאה ֵמעֹודֹוַ .א ְרמֹונֹות
יביםְ ,מ ָׁש ְר ִתים וַ ֲע ָב ִדים ַהּמּוכָ נִ ים לְ ַמּלֵ א ֶאת ּכָ ל ֲא ֶׁשר יְ ַב ֵּקׁש.
ּומגְ ָּדלִ ים ַמ ְר ִה ִ
ְּפ ֵאר ִ
אֹומר ַהּזָ ֵקן לַ ֲאלֶ ּכְ ס ֶה ָהמּום'ַ ,אְך ְּתנַ אי ֶא ָחד ֲאנִ י ַמ ְתנֶ ה ִא ְּתָךַ ...ה ְק ֵּפד ָּת ִמיד
'ּכָ ל זֶ ה ֶׁשּלְ ָך'ֵ ,
לָ ֵתת לִ ְמ ָׁש ְר ֶתיָך לְ ַמּלֵ א ָּת ִמיד ֶאת ּכָ ל ְמ ֻב ָּק ְׁשָךּ ,ולְ עֹולָ ם ַאל ַּת ֲע ֶשֹה ׁשּום ָּד ָבר ְּב ַע ְצ ְמָךּ .כִ י
את'.
בֹודה ּכָ לְ ֶׁש ִהי ְּב ַע ְצ ְמָךַּ ,ת ֲחזֹר ַּב ֲחזָ ָרה לַ ָּמקֹום ֶׁש ִּמ ֶּמּנּו ָּב ָ
ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו ַּת ֲע ֶשֹה ְּפ ֻעּלָ ה אֹו ֲע ָ
ֲ'אנִ י ַמ ְסּכִ ים!' עֹונֶ ה ֲאלֶ ּכְ ס ַהּנִ ְרּגָ ׁש ,וְ ַהּזָ ֵקן נִ ְפ ַרד ִמ ֶּמּנּו לְ ָׁשלֹום.
•
ּגֹורר ְּב ַא ְרמֹונֹות ַה ְּפ ֵאר ּכְ ֶׁש ְּמ ָׁש ְר ָתיו ַהּנֶ ֱא ָמנִ ים ְמיַ ֲחלִ ים
ֵמאֹותֹו יֹום וָ ֵאילַ ְך ָהיָ ה ֲאלֶ ּכְ ס ִמ ְת ֵ
מֹוצא ִּפיו ,וְ כָ ל ַּב ָּק ָׁשה ֶׁש ִּב ֵּקׁש ִה ְת ַמּלְ ָאה ִמּיָ דּ .כָ ְך ָע ְברּו לָ ֶהם יָ ִמים ַר ִּבים וְ ָׁשבּועֹות ,אּולָ ם
לְ ָ
ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּזְ ַמן ָחׁש ֲאלֶ ּכְ ס ֶׁשֹּלא ְּבטֹוב ,נִ ְר ֶאה ָהיָ ה ּכִ י ַמ ַּצב רּוחֹו ֵאינֹו ַׁש ִּפירּ ,וכְ כָ ל ֶׁש ָע ְברּו
ַהּיָ ִמים ַמ ַּצב רּוחֹו ָהלַ ְך וְ ִה ַּד ְר ֵּדר.
נֹוס ִפים ,וַ ֲאלֶ ּכְ ס ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁש ִּדּכָ אֹון ָעמֹק ִה ְׁש ַּתּלֵ ט ָעלָ יו,
ָע ְברּו לָ ֶהן ָׁשבּועֹות וָ ֳח ָד ִׁשים ָ
יצד ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה נָ ַחת ָעלָ יו' .יֵ ׁש לִ י ַהּכֹלֹ ,לא ָח ֵסר לִ י ּכְ לּוםַ ,הּכֹל ְּב ֵה ֶּׂשג
ּומ ְת ַק ֶּׁשה לְ ָה ִבין ּכֵ ַ
ִ
ּדּוע ֵאינִ י ָש ֵֹמ ַח ִעם ּכָ ל ַה ֶּׁש ַפע
ּדּוע ֲאנִ י ְמ ֻדּכָ אַ ,מ ַ
צֹונֹותי ִמ ְת ַמּלְ ִאים ִמּיָ דָ ,אז ַמ ַ
ַ
יָ ִדי וְ כָ ל ְר
ׁשּובה ֵאין.
ּתֹוהה ֲאלֶ ּכְ ס ֵּבינֹו לְ ֵבין ַע ְצמֹוַ ,אְך ְּת ָ
ֶׁשּיֵ ׁש לִ י?' ֶ
ּומ ָצא ֶאת ְמ ָׁש ְר ָתיו ֲע ֵמלִ ים לִ ְׁשּתֹל ֲערּוגֹות ֶׁשל ְּפ ָר ִחיםַ .ה ָּד ָבר
יֹום ֶא ָחד יָ ָצא ֲאלֶ ּכְ ס לַ ּגִ ּנָ הָ ,
יצד ָא ַהב
בֹודֹותיו ַה ִּמזְ ַּד ְּמנֹות ֶּב ָע ָברָ ,ע ַבד ְּבתֹור ּגַ ּנָ ן ,וְ כֵ ַ
ָ
ִהזְ ּכִ יר לַ ֲאלֶ ּכְ ס ֵאיְך ְּב ַא ַחת ֵמ ֲע
בֹודת
ִּב ְמיֻ ָחד ֶאת ְמלֶ אכֶ ת ְׁש ִתילַ ת ַה ְּפ ָר ִחיםְ .מאֹד ִה ְת ַח ֵּׁשק לֹו לַ ֲחזֹר ְק ָצת לַ ֲע ָברֹו וְ לַ ֲעזֹר ַּב ֲע ַ
ַהּגַ ּנָ נּות ְס ִביב ֵּביתֹו ,אּולָ ם ָאז הּוא נִ זְ ּכַ ר ִּב ְתנַ אי ֶׁש ִה ְתנָ ה ִאּתֹו ַהּזָ ֵקן .לַ ְמרֹות זֹאת ָח ַׁשב הּוא
יח ֶׁש ֲא ִפּלּו
בֹודה ְק ַטּנָ ה זֹוְּ ,בוַ ַּדאי ֹלא יֵ ָח ֵׁשב לֹו ַה ָּד ָבר ,וְ ָס ִביר לְ ַהּנִ ַ
לְ ַע ְצמֹוֶׁ ,ש ִאם יַ ֲע ֶשֹה ֲע ָ
ֹלא יָ ִׂשימּו לֵ ב לְ כָ ְך.
לְ ַא ַחר ִה ְתלַ ְּבטּות ְק ָצ ָרה ָּת ַפס ֲאלֶ ּכְ ס ֶאת ַה ַּמ ְע ֵּדר וְ נִ ּגַ ׁש לַ ְּמלָ אכָ ה.

בֹודה הּוא ַמ ְרּגִ יׁש ֶׁשּלְ ַא ַחר ֳח ָד ִׁשים ֲא ֻרּכִ ים ֶׁשל ִּדּכָ אֹון וְ ֶׁשל ח ֶֹסר ַמ ַעשֹ רּוחֹו
ְּבתֹוְך ּכְ ֵדי ֲע ָ
יצה
חּוׁשה ַהּזֹו ִה ְמ ִר ָ
ְמ ַעט ָׁש ָבה ֵאלָ יו .הּוא ִה ְמ ִׁשיְך לִ ְׁשּתֹל ּכַ ָּמה ֲערּוגֹות וְ ָחׁש ִסּפּוק ַרבַ .ה ְּת ָ
יׁשהּו ִהזְ ִריק לֹו ֶאת ַסם ַה ַחּיִ ים ֶׁש ַאט ַאט חֹוזְ ִרים ֵאלָ יו.
ּומ ְׁש ַּת ֵּפרּ ,וכְ ִאּלּו ִמ ֶ
ִאּתֹו לְ ַה ְמ ִׁשיְך ָהלְ ָאהּ ,וכְ כָ ל ֶׁש ִה ְמ ִׁשיְך לַ ֲעבֹדָ ,חׁש ֶׁש ַּמ ַּצב רּוחֹו הֹולֵ ְך ִ
יֹותרַּ ,ב ָּׁשלָ ב ַהּזֶ ה ֶה ְחלִ יט לָ ֵצאת ְק ָצת לְ ַטּיֵ ל וְ לִ נְ פֹׁש ְס ִביב ַה ִּט ָירה.
בֹודהַ ,עד ֶׁש ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר ּכֹחֹו ֹלא ָע ַמד לֹו ֵ
ּכָ ְך ָע ְברּו לָ ֶהן ּכַ ָּמה ָׁשעֹות ֶׁשל ֲע ָ
ׁשֹואל' :נּו ֲאלֶ ּכְ סֵ ,איְך ָהיָ ה'?...
ּומּכֶ ֶרת ,וְ עֹוד לִ ְפנֵ י ֶׁש ִה ְס ִּפיק לְ ִה ְת ַע ֵּׁשתּ ,פֹונֶ ה ֵאלָ יו ַהּזָ ֵקן וְ ֵ
דּועה ֻ
ְּבעֹודֹו ְמ ַטּיֵ ל לַ ֲהנָ ָאתֹו ,לְ ֶפ ַתע לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו ַה ִּמ ְׁש ָּתאֹות נָ ָעה לָ ּה ְּדמּות יְ ָ
רּותי לְ ַה ִּׂשיג
'א ַֹמר לְ ָך ֶאת ָה ֱא ֶמת' ,עֹונֶ ה ֲאלֶ ּכְ ס לְ ַא ַחר ֶׁש ִה ְת ַע ֵּׁשת ֵמ ַה ִּמ ְפּגָ ׁש ַה ִּבלְ ִּתי ָצפּוי'ַ ,עד ַהּיֹום ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ַהּכֹל ָּפׁשּוט ֻמ ְׁשלָ ם .יֵ ׁש לִ י ַהּכֹל ,וְ כָ ל ַמה ֶּׁש ֲא ַב ֵּקׁש ְּב ֶא ְפ ָׁש ִ
ִמּיָ דַ ,אְך ַרק ַהּיֹום ִה ְת ָּב ֵרר לִ י ֶׁש ָא ְמנָ ם יֵ ׁש לִ י ַהּכֹלֲ ,א ָבל ֵאין לִ י ּכְ לּום!'
ּתֹופס ֲאלֶ ּכְ ס ְּביָ דֹו ֶׁשל
מֹודה ֲאלֶ ּכְ ס נָ בֹוְך'ַ .ה ֲחזֵ ק ִמּיָ ד ְּביָ ִדי!' ְמ ַצּוֶ ה ָעלָ יו ַהּזָ ֵקןֵ .
ׁשֹואל ַהּזָ ֵקן ְּבנַ ַחת'ָ .אכֵ ן ּכָ ְך'ֶ ,
יצד זֶ ה ִה ְת ָּב ֵרר לְ ָך? ַה ִאם ֵה ַפ ְר ָּת ֶאת ַה ֶה ְסּכֵ ם ֵּבינֵ ינּו?' ֵ
'ּכֵ ַ
ּומ ְׁש ָּת ֶאה'...
ּתֹומם ִ
מֹוצא הּוא ֶאת ַע ְצמֹו ְּבאֹותֹו ח ֶֹרׁש ָעבֹות ְּב ִדּיּוק ַּב ָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָּפגַ ׁש ַּבּזָ ֵקן לִ ְפנֵ י ּכְ ָׁשנָ ה וְ כֻ ּלֹו ִמ ְׁש ֵ
ּובין ֶרגַ ע ֵ
ַהּזָ ֵקןִ ,
אֹותָך ָּת ִמיד ְּבלֵ ב ָׁשלֵ ם וְ ֶׁש ֶאזְ ּכֶ ה
'ּתֹודה לְ ָך ה' ַעל ַה ַחּיִ ים ֶׁשּנָ ַת ָּת לִ יָ .אּנָ א ֲעזֹר לִ י לַ ֲעבֹד ְ
ּבֹוק ַעת ִמּתֹוְך ִּד ְמ ַמת ַהּיַ ַערָ :
יׁשית ַ
ּובּיָ ִמים ֶׁשּלְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ׁשּוב נִ ְׁש ְמ ָעה ְּת ִפּלָ ה ֲח ִר ִ
ַ
יׁש ִרים'
טֹובים וִ ָ
שוֹת ַמ ֲע ִשֹים ִ
לְ א ֶֹרְך ְׁשנֹות ַחּיַ י לַ ֲע ֹ
יהם ֵמעֹולָ ם ֹלא ִה ְסּכִ ימּו ּכָ ל ּכָ ְךּ ,גַ ם ִצ ֳּפ ֵרי ַה ִּׁשיר ֶׁש ָעפּו לְ כָ ל
אׁש ֶ
רּוח ְקלִ ילָ ה נָ ְׁש ָבה לָ ּה וְ נִ ְענְ ָעה ֶאת ַצ ְמרֹות ֲע ֵצי ַהח ֶֹרׁש .נִ ְר ֶאה ָהיָ ה ּכִ י ֲא ִפּלּו ֲע ֵצי ַה ְּברֹוׁש ַה ְמ ַהנְ ֲהנִ ים ְּב ָר ֵ
ַ
ֵע ֶבר ּכְ ָבר ִה ְת ִחילּו לְ ַד ְקלֵ ם ֶאת ַה ְּת ִפּלָ ה ַה ְמ ֻח ֶּד ֶׁשת.

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

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

זוכה מאירי לפרשת תרומה:
טליה מרים אורלי ממצפה יריחו

פרשת כי-תישא פרה תש"פ

שאלות בפרשה

.1

חידת חדגא:
חפץ שקשור לחודש
אדר ,אך בפרשה הוא
ֵשם לעבודה זרה

מה היה ייעודו של הכיור במשכן?

דים נאמרו בקשר לשמן המשחה?

 .2אלו איסורים מיוח
ישראל כשראו שמשה לא מגיע?
 .3למי פנו בני
עונשו של מי שמכין קטורת לעצמו?
 .4מה
שה את פני ה' אלוקיו"  -מה הכוונה?
" .5ויחל מ
אם הוא לא מוכן לסלוח לישראל?
 .6מה ביקש משה שה' יעשה,
 .7מדוע כיסה משה את פניו?
היה הממונה על הכנת המשכן וכליו?
 .8מי

חידת פולקע:
מי אמר למי "יישר כוחך
ששברת!"? ומה הוא
הדבר שאותו הוא שבר?

מילים מבולבלות
זהו את המילים והביטויים המבולבלים (מתוך חמישי של הפרשה)
הרס
__________

השר ראה
__________

הבוץ נקרא
__________

טנא וחתול
__________

חומר
__________

תבוא
__________

מבין
__________

תחסלו
__________

אריאל
__________

ניב אם
__________

תואם
__________

לא מפיל
__________

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
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