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פרשה מאירה
ָק ְר ָּבנֹות וְ ִחּטּוי
ּפֹות ַחת
ַ
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים! ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁשב ַּוע "וַ ּיִ ְק ָרא"
ֻח ָּמׁש ָח ָדׁשֻ ,ח ַּמׁש וַ ּיִ ְק ָראֵ .ס ֶפר וַ ּיִ ְק ָרא ע ֵֹוסק ְּב ִדינֵ י
ַה ָּק ְר ָּבנֹות ַהּׁשֹונִ ים ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַה ְק ִריב ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
יֶ ְׁשנָ ם ָק ְר ָּבנֹות ַר ִּבים ֶׁש ְּבוַ ָּדאי ַא ֶּתם ַמּכִ ִיריםּ ,כְ מֹו
לְ ָמ ָׁשלָ :ק ְר ַּבן עֹולָ הָ ,ק ְר ַּבן ַח ָּטאתָ ,ק ְר ַּבן ָא ָׁשםָ ,ק ְר ַּבן
ְׁשלָ ִמיםַ .ה ָּק ְר ָּבנֹות ָּב ִאים ִמ ֶּב ֵהמֹות ְטהֹורֹות אֹו ִמן
ָהעֹופֹות .יֶ ׁש ּגַ ם ֶאת ַה ְּמנָ חֹותֶׁ ,ש ֵהן ֲעׂשּויֹות ִמּסֹלֶ ת
ֶׁשל ִח ָּטה וְ כַ ּד ֶֹומה .לְ ַצ ֲע ֵרנּו ּכְ ָבר ָׁשנִ ים ַרּבֹות ֵאינֶ ּנּו
ַמ ְק ִר ִיבים ָק ְר ָּבנֹות לַ ה' ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ֶא ָחד ֵמ ַה ָּק ְר ָּבנֹות הּוא ָק ְר ַּבן ַה ַח ָּטאתְׁ .שמֹו ֶׁשל ָק ְר ַּבן
ַה ַח ָּטאת ּכְ מֹו ּגַ ם ַה ִּמּלָ ה ֵח ְטאַ ,מזְ ּכִ ִירים לָ נּו ְּפ ֻעּלָ ה
ֹוׂשים ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ְּביָ ִמים ֵאּלֶ ה:
אֹותּה ֲאנַ ְחנּו ע ִ
ָ
לְ ַח ֵּטאּ .כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו ְמ ַח ְּט ִאים ֶאת ַהּיָ ַדיִ יםֲ ,אנַ ְחנּו
אֹותם ִמּכָ ל לִ כְ לּוְך וְ זִ יהּוםּ .כָ ְך ּגַ ם ָק ְר ַּבן
ְמ ִנַּקים ָ
אֹותנּו ֵמ ַה ֵח ְטא.
ּומ ַט ֵהר ָ
אֹותנּו ְ
ַה ַח ָּטאת ְמ ַח ֵּטא ָ
ֲאנַ ְחנּו ְמ ַצ ִּפים ְּבכָ ל יֹום לְ ִבנְ יָ נֹו וְ לַ ֲחזָ ַרת ָה ֲעב ָֹודה ֶׁשל
ַהּכ ֲֹהנִ ים וְ ַהּלְ וִ ּיִ ם ְּב ֶעזְ ַרת ה' .יְ ִהי ָרצֹון ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ִבנְ יַ ן
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש וְ לִ גְ ֻאּלָ ה ְׁשלֵ ָמה ְּב ָקרֹוב.

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

ׁשּורה ָר ְח ִּבית ,זֶ ה לְ ַצד זֶ הָ .היּו ָׁשם סּוס ֶא ָחד חּום ָּב ִהיר,
ּסּוסים ָע ְמדּו ְּב ָ
ֹלׁשת ַה ִ
ְׁש ֶ
ּומ ְר ִׁשיםַ .ה ַּצד
בֹוּה ַ
ּומ ֻצ ְח ָצחּ ,גָ ַ
יׁשי לָ ָבן ּכְ ָחלָ ב ,נָ ִקי ְ
ַה ֵּׁשנִ י ָׁשחֹר ּכְ ֶפ ָחם ,וְ ַה ְּׁשלִ ִ
ּסּוסים
ּומ ִה ִירים ְמאֹדַ .על ּגַ ֵּבי ַה ִ
סּוסי ֵמרֹוץ ְמיֻ ָּמנִ ים ְ
ַה ָּׁשוֶ ה ֶׁש ָּב ֶהם ֶׁשּכֻ ּלָ ם ָהיּו ֵ
ּסּוסים
ּומּגִ ּנִ ים ,לְ ִמ ְק ֵרה ֵחרּוםָ .האֹות נִ ַּתן ,וְ ַה ִ
עֹוטים ְּבגָ ִדים ָע ִבים ְ
יָ ְׁשבּו ָהרֹוכְ ִביםִ ,
ּבֹוט ַחת.
אֹותם ְּביָ ד ַ
ּומכַ ּוְ נִ ים ָ
ּמֹוׁשכֹותְ ,
יטב ַּב ְ
אֹוחזִ ים ֵה ֵ
יהם ֲ
ָּפ ְתחּו ִּב ְד ָה ָרהּ ,כְ ֶׁשרֹוכְ ֵב ֶ
ֵמ ָאחֹור נִ ְׁש ַאר ַהּסּוס ַהּלָ ָבן .הּוא ָהיָ ה נָ ֶאה ,וְ כָ ְך ּגַ ם ָהרֹוכֵ ב ֶׁש ָעלָ יוַ .ה ְּׁשנַ יִ ם ֹלא
יחה ֶׁשל ַה ֵּמרֹוץ ְּבח ֶֹסר ְּתזּוזָ הַּ .ד ָּקה
ׁשּורת ַה ְּפ ִת ָ
קֹומםֵ .הם ָע ְמדּו ָׁשםְּ ,ב ַ
זָ זּו ִמ ְמ ָ
ּמֹוׁשכֹות וְ ִהזְ נִ יק
ימה ִה ְמ ִּתין ָהרֹוכֵ ב ִּב ְמקֹומֹו ,וְ ַרק לְ ַא ַחר ִׁש ִּׁשים ְׁשנִ ּיֹות ָּת ַפס ַּב ְ
ְּת ִמ ָ
נֹורה ִמ ְּמקֹומֹו ּכְ ֶא ֶבן ֶקלַ עָּ ,ד ַהר
ימהַ .הּסּוסּ ,כְ מֹו ָ
ֶאת ַהּסּוס ָה ַא ִּביר ֶׁשּלֹו ָק ִד ָ
צּומהַ ,מ ֲעלֶ ה ַענְ נֵ י חֹול וְ ָא ָבק ְס ִביבֹוַ .אט ַאט הּוא ִה ְד ִּביק ֶאת ַה ֶּק ֶצב
ִּב ְמ ִהירּות ֲע ָ
רּועת ַה ֲהמֹונִ ים ֶׁש ָּצפּו ַּב ַּמ ֲחזֶ ה ְמ ֻר ָּת ִקים.
ּסּוסים ָה ֲא ֵח ִרים ,לְ קֹול ְּת ַ
ֶׁשל ַה ִ
ּכַ ֲעבֹר ִמ ְס ַּפר ַּדּקֹות ֶׁשל ְּד ִה ָירה ,נִ ְצּפּו ְׁשנֵ י ָהרֹוכְ ִבים ָּבא ֶֹפקָ .הרֹוכֵ ב ַה ְמ ַא ֵחר,
ֶׁש ָּקלַ ט ֶאת ַה ַּמ ְר ֶאהִ ,ק ֵּבל זְ ִר ַיקת ִעּדּוד וְ ִה ְמ ִריץ ֶאת סּוסֹו ַהּלָ ָבן לִ ְדהֹר ְּביֶ ֶתר
מּודים לְ יֶ ֶתר ַה ִּמ ְת ָח ִרים.
ְמ ִהירּותַּ .ב ֲחֹלף עֹוד ַּד ָּק ַתיִ ם ּכְ ָבר ָהיּו ַהּסּוס וְ רֹוכְ בֹו ְצ ִ
יתנָ ה,
מֹוׁשכֹות ֵא ָ
אֹותם ִּב ְמ ִׁשיכַ ת ְ
ָהרֹוכֵ ב ֵה ִעיף ַמ ָּבט ִמ ְתנַ ֵּׂשא לְ ֵע ֶבר ֲח ֵב ָריו ,וְ ָע ַקף ָ
חֹוריו...
הֹותיר ֵמ ֲא ָ
יהם לְ ִה ְת ַּפּלֵ ׁש ַּב ֲענַ ן ַהחֹול ֶׁש ִ
ַמ ְׁש ִאיר ֶאת ְׁשנֵ ֶ
ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַיע ִראׁשֹון לְ ַקו ַה ֵּמרֹוץ ,נִ ְׁש ְמעּו ְק ִריאֹות ָצ ֳהלָ ה ִמ ֶּק ֶרב ַה ָּק ָהלַ .הּנֹוכְ ִחים
יהםָ ,מ ֲחאּו ּכַ ַּפיִ םָׁ ,ש ְרקּוָׁ ,ש ֲאגּו ,וְ כִ ְמ ַעט ָּפ ְרצּו ֶאת ַהּגְ ֵדרֹות ּכְ ֵדי
קֹומֹות ֶ
ֵ
ָקמּו ִמ ְּמ
לָ גֶ ֶׁשת ֶאל ָהרֹוכֵ ב ַה ְמנַ ֵּצ ַח ּולְ ַח ֵּבק אֹותֹו .לַ ְמרֹות ֶׁשֹּלא ָהיְ ָתה זֹו ַה ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה
ֶׁשּלֹו ּכִ ְמנַ ֵּצ ַח – וְ אּולַ י ַּדוְ ָקא ִמ ְּפנֵ י ּכָ ְך – ַה ִה ְת ַּפ ֲעלּות וְ ַה ַה ֲע ָר ָצה ֶׁשּלָ ֶהם ֵאלָ יו
ָהיּו ּגְ דֹולֹות.
ּצֹופים ֹלא ָר ָצה לְ ַה ְפ ִסידְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ֶׁש ָהיָ ה
ָהיָ ה זֶ ה ַמ ֲחזֶ ה ַמ ְד ִהיםֶׁ ,ש ִאיׁש ִמ ֶּק ֶרב ַה ִ
ּגֶ ְ'ס ִטין – ָהרֹוכֵ ב ַה ְמנַ ֵּצ ַח – עֹולֶ ה לַ ֵּמרֹוץ ,יָ ְדעּו ּכֻ ּלָ ם ּכִ י יִ ְהיֶ ה ְמ ַענְ יֵ ן לִ ְצּפֹות ּבֹו.
נֹוהג לְ ִה ָּׁש ֵאר ַעל ַקו ַה ַה ְת ָחלָ ה ַּד ָּקה ְׁשלֵ ָמה לְ ַא ַחר ְּת ִחּלַ ת ַה ֵּמרֹוץ,
הּוא ָהיָ ה ֵ
ּומּגִ ַיע ִראׁשֹון
ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ,לַ ְמרֹות ָה ִעּכּוב ֶׁשּלֹוָ ,היָ ה ַמ ִּׂשיג ֶאת יֶ ֶתר ַה ִּמ ְת ָח ִרים ַ
לְ ַקו ַה ִּסּיּום.
גּועים'ֵ .מילָ א ֶׁשהּוא
יֹותר ִמּכָ ְך ִה ְרּגִ יׁשּו ְּפ ִ
ָהרֹוכְ ִבים ָה ֲא ֵח ִרים ָהיּו ְמ ֻת ְסּכָ לִ יםַ ,אְך ֵ
ּפֹועלִ ים,
אֹותנּו ַּב ַּת ֲח ֻרּיֹות'ָ ,א ְמרּו ָה ֶא ָחד לַ ֵּׁשנִ י' .זֹו ַּת ֲחרּות ,וְ כָ ְך ַה ְּד ָב ִרים ֲ
ְמנַ ֵּצ ַח ָ
יֹותר ,הּוא ַה ְמנַ ֵּצ ַחֲ .א ָבל ַהּגַ ֲאוָ ה ֶׁשּלֹוֶׁ ,שהּוא ְמ ַחּכֶ ה
ִמי ֶׁש ְּמיֻ ָּמן וְ יֵ ׁש לֹו סּוס ָמ ִהיר ֵ
אֹותנּו
יאה ָ
מֹוצ ָ
ַּד ָּקה ְׁשלֵ ָמה ַעד ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַר ֲח ִקים ,וְ ָאז הּוא ַמ ְת ִחיל ַּב ֵּמרֹוץִ ,
הֹוסיף' :וְ ַה ַּמ ָּבט ֶׁשּיֵ ׁש לֹו
רֹוּב ְרטֶׁ ,ש ֶּב ָע ָבר ָהיָ ה ָהרֹוכֵ ב ִמ ְס ָּפר ֶא ָחדִ ,
ִמ ַּד ְע ֵּתנּו!' ֶ
חֹורר ִמּזְ ַמן'...
יתי ְמ ָ
אֹותנּוִ ...אם ּגַ ֲאוָ ה ָהיְ ָתה ִח ִּציםָ ,היִ ִ
עֹוקף ָ
ַעל ַה ָּפנִ ים ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
יח לַ ֲעשֹוֹת ַמ ֶּׁשהּו ַּבּנִ ּדֹוןֶ .אל ַה ַּת ֲחרּות
ְמ ַא ְרּגֵ ן ַה ַּת ֲחרּות ָׁש ַמע ֶאת ַה ְּתלּונֹות ,וְ ִה ְב ִט ַ
תּוחיםְּ .ב ַהּגִ ַיע ַהּזְ ַמן ִה ְתיַ ְּצבּו ָהרֹוכְ ִבים ְּב ַקו
ּומ ִ
ַה ָּב ָאה ִהּגִ יעּו ַה ִּמ ְת ָח ִרים נִ ְרּגָ ִׁשים ְ
ַהּזִ ּנּוקּ ,כְ ֶׁשּגַ ם ּגֶ ְ'ס ִטין ִמ ְתיַ ֵּצב ִּב ְמקֹומֹוְׁ .ש ִר ָיקה נִ ְׁש ְמ ָעהְ ,מ ַס ֶּמנֶ ת ֶאת ְּת ִחּלָ תֹו ֶׁשל
ַה ֵּמרֹוץ ,וְ ָהרֹוכְ ִבים ָּפ ְתחּו ִּב ְד ִה ָירה ֶאל ֵע ֶבר ָהא ֶֹפקּ .כַ ֲעבֹר ַמ ֲח ִצית ַה ַּד ָּקה ֵהם
ִה ְת ַר ֲחקּו וְ נֶ ֶעלְ מּו ִמן ָה ַעיִ ן.

עֹומד ּגֶ ְ'ס ִטין ִּב ְמקֹומֹו ,וְ סּוסֹו ֹלא נָ ע וְ ֹלא זָ ע .הּוא
עֹוב ֶרתֶׁ ,ש ָּבּה ֵ
ַּד ָּקה ְׁשלֵ ָמה ֶ
מֹוׁשְך ִּב ְרצּועֹות
ּוב ִדּיּוק ִׁש ִּׁשים ְׁשנִ ּיֹות לְ ַא ַחר ְּת ִחּלַ ת ַה ֵּמרֹוץ הּוא ֵ
ֵמ ִציץ ִּב ְׁשעֹונֹוְ ,
רּופה הּוא
יבה ְט ָ
ּגֹומ ַע ֶאת ַה ֶּמ ְר ָחק ֶׁש ִה ְס ִּפיקּו ֲח ֵב ָריו לַ ֲעׂשֹות ַּב ַּד ָּקה ֶׁש ִה ְמ ִּתיןּ ,ולְ ַא ַחר ְרכִ ָ
ימהִּ .ב ְמ ִהירּות ֶׁשל ְמטֹוס ְק ָרב הּוא ֵ
ּומזַ ּנֵ ק ִעּמֹו ָק ִד ָ
ַהּסּוס ְ
אֹותם.
ַמ ִּׂשיג ָ
יטים ֶאת ַמ ָּב ָטם וְ חֹוזְ ִרים
עֹוקף ֶאת ַה ִּמ ְת ָח ִרים ָה ֲא ֵח ִריםַ ,מ ֲענִ יק לָ ֶהם ּגֶ ְ'ס ִטין אֹותֹו ַמ ָּבט ְמזַ לְ זֵ לִ ,מ ְתנַ ֵּׂשאּ ,גַ ַאוְ ָתנִ יָ .הרֹוכְ ִבים ָה ֲא ֵח ִרים ְמ ִס ִ
ּכְ ֶׁשהּוא ֵ
יהם רֹואֹות – יַ ְפ ִסידּו ֶאת
פּוח ִמּגַ ֲאוָ הִ .אם ֹלא יִ ְת ַמ ְּקדּו ַּב ֶּמה ֶׁש ֵעינֵ ֶ
יֹותר ֵמ ֲא ֶׁשר ּגֶ ְ'ס ִטין ַהּנָ ַ
יהם ְמ ַענְ יְ נִ ים ֵ
רֹוציםַ .ה ִּמכְ ׁשֹולִ ים ֶׁשּלִ ְפנֵ ֶ
לְ ַה ִּביט ְּב ַמ ְסלּול ַה ֵּמ ִ
ַה ֵּמרֹוץ ְּבוַ ָּדאּות.
ּׁשֹופט
ּומ ַצ ֶּפה לְ ַק ֵּבל לְ יָ ָדיו ֶאת ּגְ ִב ַיע ַהּזָ ָהב ֶׁשל ַה ָּמקֹום ָה ִראׁשֹון .אּולָ ם לְ ַה ְפ ָּת ָעתֹו ַה ֵ
קֹופץ ִמּסּוסֹו ְ
ּמּובן ,הּוא ֵ
ּכְ ֶׁשּגֶ ְ'ס ִטין ַמּגִ ַיע לְ ַקו ַה ִּסּיּוםִ ,ראׁשֹון ּכַ ָ
ּקֹורה הּוא ֶׁשֹּלא נִ ַּצ ְח ָּת ַּב ַּת ֲחרּות'ּ .גֶ ְ'ס ִטין ֻמ ְפ ָּתע:
יֹוקדֹות'ַ :מה ֶּׁש ֶ
ּׁשֹופט ַמ ִּביט ּבֹו וְ ֵעינָ יו ְ
קֹורה?' ֹלא ֵמ ִבין ּגֶ ְ'ס ִטיןַ .ה ֵ
ֵאינֹו ְמ ַמ ֵהר לָ ֵתת לֹו אֹותֹו'ָ .מה ֶ
ּׁשֹופט נֶ ְע ַצר לְ יַ ד ֶׁשלֶ ט.
יהם ַעל ַה ַּמ ְסלּולַ ,עד ֶׁש ַה ֵ
ּׁשֹופטֵ .הם רֹוכְ ִבים ְׁשנֵ ֶ
אֹומר ַה ֵ
יבהּ' .בֹוא ִא ִּתיּ ,גֶ ְ'ס ִטין'ֵ ,
ָ'מה?! לָ ָּמה?' ֵמעֹודֹו ֹלא ִה ְפ ִסיד ְּב ַת ֲח ֻרּיֹות ְרכִ ָ
ּומ ְת ִחיל לִ ְקרֹא ְּבקֹול' :רֹוכְ ִבים יְ ָק ִרים! ִמּכָ אן וָ ֵאילַ ְך
'וּואּו! ִפ ְס ַפ ְס ִּתי ֶאת ַה ֶּׁשלֶ ט ֵמרֹב ְמ ִהירּות!' נֶ ֱח ַרד ּגֶ ְ'ס ִטין ַ
אֹומר לְ גֶ ְ'ס ִטיןַ .
ִ'ּת ְק ָרא ַמה ֶּׁשּכָ תּוב' ,הּוא ֵ
אֹותם ִעם ַח ְב ֵריכֶ ם .יִ ְהיֶ ה ֲעלֵ יכֶ ם לְ ָה ִביא ֶאת סּוסֹו ֶׁשל ֲח ֵב ְרכֶ ם
ּסּוסים וְ ַה ֲחלִ יפּו ָ
ּסּוסים ַמּגִ ַיע ַא ֲחרֹון לְ ַקו ַה ִּסּיּום .לָ כֵ ןְ ,רדּו ִמן ַה ִ
ַה ַּת ֲחרּות ִּת ְהיֶ ה ִמי ֵמ ַה ִ
ּׁשֹופט ְמ ַחּיֵ ְך' :נּוּ ,גֶ ְ'ס ִטיןַ .הּסּוס ֶׁשּלְ ָך ִהּגִ ַיע ִראׁשֹון .זֶ ה יָ ֶפהֲ ,א ָבל ֹלא נִ ַּצ ְח ָּת'...
ִראׁשֹוןּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַהּסּוס ֶׁשּלָ כֶ ם יָ בֹוא ַא ֲחרֹון'ַ .ה ֵ
באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

שומרים על היגיינה (ניקיון) ונשמרים מהקורונה!

פרשת ויקרא תש"פ

שאלות בפרשה

 .1מי קרא למי בתחילת הפרשה?

חידת חדגא:
הראשונה שבראשונה,
אבל אחרונה וקטנה.
מי היא?

ביא בנדבה :עולה  /חטאת  /אשם?

 .2איזה מהקרבנות הבאים ניתן לה
 .3האם ניתן להביא צבי לקרבן?
.4

האם יש קרבנות שבאים מהעוף?

.5

מדוע קרבן עולה נקרא בשם זה?

חידת פולקע:
אילו שתיים הן ארבע?
(רמז :בזריקת הדם)

 .6מהו הכינוי של חומש ויקרא?
 .7מהו המקור לכך

שאסור להקריב פירות על המזבח?

 .8האם ניתן להביא

בהמה ממין נקבה לקרבן שלמים?

מילים מבולבלות
לפניכם  12מושגים מבולבלים שקשורים לספר ויקרא ולעבודת המשכן והמקדש .תוכלו לזהות אותם?
המוכני
__________

מאש
__________

קן רבות
__________

הלוע
__________

תחטא
__________

בז חם
__________

מד
__________

תטרוק
__________

השטיח
__________

מי לשם
__________

הב הם
__________

עפו
__________

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים

Meirkids.co.il
פרקים
חדשים!

פרק סיום העונה
איך שוטפים ידיים?

ת

וכנית מיוחדת ל

תקופת הקורונה

