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 איזה חיה משחקת הכי טוב כדורגל?חרגוללללללללללל( ....מתוך פורום הבדיחות באתר)

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשה מאירה

פרשת דברים תש"פ

ּתֹוכֵ ָחה וְ נֶ ָח ָמה

שאלות בפרשה
 .1לאיזה חטא מרמזות המילים "ודי זהב" לפי רש"י?
 .2לפי דברי משה ,מי יזם את שליחת המרגלים בחטא המרגלים?
 .3מה הכוונה בציווי "לא תכירו פנים במשפט"?
 .4מי היה מלך חשבון?
 .5לצורך מה חיפשו "אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם"?
 .6מי אמר למי "לא אסור ימין ושמאל"?
 .7האם בני ישראל נלחמו בבני עמון?

חידת חדגא :היכן ישנו רמז לחנוכה ,ברשימת המסעות?

חידת חדגא :היכן ישנו רמז לחנוכה ,ברשימת המסעות?

ָּפ ָר ַׁשת ְּד ָב ִרים ָּת ִמיד נִ ְק ֵראת לִ ְפנֵ י ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאבֲ .אנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים
לִ לְ מֹוד ִמּכָ ְך ָּד ָבר ְמאֹד ָחׁשּוב.
ֵס ֶפר ְּד ָב ִרים ֶׁשאֹותֹו ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים ַה ַּׁש ָּבת ,הּוא ְּב ֶע ֶצם ַהּנְ אּום
עֹומד לְ ִהּכָ נֵ ס
ֶׁשל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לִ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ,לִ ְפנֵ י מֹותֹוַ .עם יִ ְׂש ָר ֵאל ֵ
ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ָבל מ ֶֹׁשה ֹלא יִ זְ ּכֶ ה לְ כָ ְך .לָ כֵ ן הּוא ְמ ַס ֵּפר לָ ֶהם ַמה ָהיָ ה
יסה לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
אֹותם לִ ְק ַראת ַהּכְ נִ ָ
ּומכִ ין ָ
ּומה ָע ִתיד לִ ְהיֹותֵ ,
ַ
יח ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַעל ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵהם
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּד ָב ִרים מ ֶֹׁשה מֹוכִ ַ
ָעׂשּו ִּב ְׁשנֹות ַה ֲהלִ יכָ ה ַּב ִּמ ְד ָּבר .הּוא ַמזְ ּכִ יר לָ ֶהם ֶאת ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל
וְ ֶאת ֵח ְטא ַה ְמ ַרּגְ לִ ים וָ עֹודַ .ה ָּד ָבר ַמ ְת ִאים ְמאֹד לַ ּיָ ִמים ֶׁשּלִ ְפנֵ י
ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאבָּ ,ב ֶהם ֲאנַ ְחנּו נִ זְ ּכָ ִרים ְּב ֻח ְר ַּבן ַה ַּביִ תֶׁ ,שּנִ גְ ַרם ְּב ִע ְקבֹות
יאים.
ּובגְ לַ ל ֶׁשֹּלא ָׁש ַמ ְענּו לְ תֹוכְ חֹות ַהּנְ ִב ִ
ַמ ֲע ֵׂשינּוִ ,
ֲא ָבל ִמ ַּצד ֵׁשנִ י – ֲהֹלא ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר זָ כּו לְ ִהּכָ נֵ ס
אֹותם מ ֶֹׁשה ,ה' נָ ַתן
יח ָ
יהם מֹוכִ ַ
ֶאל ָה ָא ֶרץ .לַ ְמרֹות ַה ְּד ָב ִרים ֲעלֵ ֶ
בּורנּו – לַ ְמרֹות
לָ ֶהם לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל ָה ָא ֶרץְּ .בכָ ך יֶ ׁש נֶ ָח ָמה ּגְ דֹולָ ה ַּב ֲע ֵ
וֹונֹותינּוְּ ,ב ֶעזְ ַרת ה' הּוא יָ ׁשּוב וְ יִ ָּבנֶ ה,
ֶׁש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש נֶ ְח ַרב ַּב ֲע ֵ
וְ נָ ׁשּוב וְ נִ ּגָ ֵאל!

מילים מבולבלות  -ט' באב
זהו את המילים והביטויים המבולבלים ,בקשר לחודש אב ולתשעה באב

העשב תאב
__________

נבחרו
__________
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באלות
__________
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__________

אולגה
__________

מה חן
__________

רצע
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__________

מבחן אם
__________

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים

מה המצב

 -פרק לתשעה באב

אבות

לילדים  -פרק 18
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הרפתקאות

אסי ויהונתן  -פרק 4

ְמנַ ֵחׁש
ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים

אדם אחד יצא לקנות שעון אבל חזר עם שופר שאלה אותו אשתו איך השופר יעזור לך לדעת מה
השעה אמר לה חכי ותראי .באמצע הלילה רצו לדעת מה השעה ,תקע הבעל בשופר בקול רם .צעקו
לו השכנים :תגיד השתגעת  2:00בלילה .אמר הבעל לאשתו נו את רואה( ...מתוך פורום הבדיחות באתר)

סיפור לשבת

ּתֹומאס ֶאת ֲאלֶ ּכְ סְּ ,ב ָב ְקרֹו ֶׁשל
עֹושֹה ֶאת זֶ ה?' ָׁש ַאל ַ
ֵ'איְך ַא ָּתה ֶ
יֹום ֵׁשנִ י .הּוא ָהיָ ה ְׁשכֵ נֹו ַּב ְּצ ִריף ֶׁש ִּמּיָ ִמין ,וְ ַה ְּׁשנַ יִ ם ָהיּו יְ ִד ִידים
טֹוביםֲ .א ָבל ַעל ַה ְּׁש ֵאלָ ה ֶׁשּלֹו ֲאלֶ ּכְ ס ֹלא ִה ְסּכִ ים לַ ֲענֹות .הּוא
ִ
רּורה ,וְ ִה ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכֹו.
נּועה ֹלא ַמ ָּמׁש ְּב ָ
ַרק ִהנְ ֵהן ְּברֹאׁשֹו ִּב ְת ָ
ּכַ ֲעבֹר זְ ַמן ָק ָצר ָּפגַ ׁש אֹותֹו ַה ַחלְ ָּבן ַה ָּק ִׁשיׁש וְ ָׁש ַאל'ֵ :איְך ַא ָּתה
אֹותּה ְׁש ֵאלָ ה ֶׁש ָּׁש ַאל
עֹושֹה ֶאת זֶ הֲ ,אלֶ ּכְ ס?' ּכְ ֶׁשהּוא ִמ ְתּכַ ּוֵ ן לְ ָ
ֶ
ׁשּובה ִּבלְ ִּתי
ּופ ַטר אֹותֹו ֵמ ָעלָ יו ִּב ְת ָ
ּתֹומאסּ .גַ ם ֵאלָ יו ִחּיֵ ְך ֲאלֶ ּכְ ס ָ
ַ
ְמ ַחּיֶ ֶבתַ .ה ְּׁשנַ יִ ם ָה ֵאּלֶ ה ֹלא ָהיּו ָה ִראׁשֹונִ ים וְ ֹלא ָה ַא ֲחרֹונִ ים
עֹוׂשה ֶאת זֶ ה.
ֶׁש ָּׁש ֲאלּו ֶאת ֲאלֶ ּכְ ס ֵאיְך הּוא ֶ
ּתֹופ ָעה
ּכְ ֶׁשּכֻ ּלָ ם ָׁש ֲאלּו אֹותֹו ַעל 'זֶ ה' – ַהּכַ ּוָ נָ ה ָהיְ ָתה לַ ָ
ימה ְּב ֶה ְחלֵ ט ֶׁש ָחזְ ָרה ַעל ַע ְצ ָמּה ֵמ ֵעת לְ ֵעת ֵא ֶצל ֲאלֶ ּכְ ס:
ַה ַּמ ְר ִׁש ָ
הּוא ָהיָ ה זֹוכֶ ה ִס ְד ָר ִתי ַּב ַהגְ ָרלֹות ֶׁשּנֶ ֶע ְרכּו ַּבּכְ ָפרְּ .בכָ ל ָׁשנָ ה
כּומים יָ ִפים ,וְ ִה ְת ַע ֵּׁשר עֹוד וָ עֹוד .יְ ֵת ָרה
זָ כָ ה ִמ ְס ַּפר ְּפ ָע ִמים ִּב ְס ִ
ִמּכָ ְךֲ ,אלֶ ּכְ ס ֹלא ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּבכָ ל ַה ַהגְ ָרלֹות ֶׁשּנֶ ֶע ְרכּוֲ ,א ָבל ְּב ֵאּלּו
ּתֹוׁש ֵבי ַהּכְ ָפר נִ ּסּו לְ ָה ִבין ָמה
ָ
ֶׁש ִה ְׁש ַּת ֵּתף ָּ -ת ִמיד זָ כָ ה .וְ כָ ל
עֹורר
ַהּסֹוד ֶׁשּלֹוֶ ,אּלָ א ֶׁש ַעד ּכָ ֵעת לְ ֹלא ַה ְצלָ ָחה יְ ֵת ָרהַ .ה ָּד ָבר ֵ
ְמ ַעט ִטינָ ה ּכְ לַ ֵּפי ֲאלֶ ּכְ סֶׁ ,ש ֵאינֹו ְמגַ ּלֶ ה ֶאת סֹודֹוֲ ,א ָבל הּוא ֹלא
ִה ְתיַ ֵחס לְ כָ ְך וְ ִה ְמ ִׁשיְך ְּב ִמנְ ָהגֹו.
יבּיּות ְראּויָ ה לִ ְׁש ָמּהֹ .לא
יט ִ
ימ ִ
ַה ַהגְ ָרלָ ה ַּבּכְ ָפר ָהיְ ָתה נֶ ֱע ֶרכֶ ת ִּב ְּפ ִר ִ
ּגֹורלַ .ה ְמ ֻמּנֶ ה
ּדּורי ִמ ְס ָּפר ֶׁש ָעלּו ַּב ָ
ָהיּו ֵאּלֶ ה ָמ ַסּכֵ י ַמ ְח ֵׁשב אֹו ּכַ ֵ
ארק – ָא ַסף ִמּכָ ל
ַעל ַה ַהגְ ָרלֹות – ִאיׁש ָק ִׁשיׁש וְ ָח ִביב ְּב ֵׁשם ַמ ְ
יסים ֶׁש ֵהם ִמּלְ אּו ְּב ַע ְצ ָמםֶׁ ,ש ָּב ֶהם
ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ַּב ַהגְ ָרלָ ה ּכַ ְר ִט ִ
נִ ְר ְׁשמּו ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד ָּב ַחר לְ ַע ְצמֹו וְ ִצּיֵ ן ֶאת ְׁשמֹו .לְ ֵעת
רֹוׁשם ִמ ְס ָּפר ֶׁש ָּב ַחר ְּב ַע ְצמֹו ַעל ֶׁשלֶ ט ּגָ דֹול,
ארק ֵ
ֶע ֶרב ָהיָ ה ַמ ְ
וְ כָ ל ִמי ֶׁש ָר ַׁשם ִמ ְס ָּפר זֵ ֶההִ ,ק ֵּבל ֶאת ַה ְּפ ָרס ַהּכַ ְס ִּפי .וְ ִאם ָהיּו
ְׁשנֵ י זֹוכִ יםֵ ,הם ָהיּו ִמ ְת ַחּלְ ִקים ַּבּכֶ ֶסףֲ .אלֶ ּכְ ס ֶׁשּלָ נּוּ ,כְ ֶׁש ָהיָ ה
ַמ ְחלִ יט לְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ַּב ַהגְ ָרלָ ה ,יָ ַדע ָּת ִמיד לְ נַ ֵחׁש ַמהּו ַה ִּמ ְס ָּפר
ארק ַה ַּמגְ ִריל.
ֶׁשּיִ ְב ַחר ַמ ְ
יח לָ ַד ַעת ֶאת ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ַהּזֹוכִ ים?' ָׁש ֲאלּו אֹותֹו
ֵ'איְך ַא ָּתה ַמ ְצלִ ַ
נֹוהג לְ ָה ִׁשיב לָ ֶהם'ֲ :ה ֵרי ִאם ֲאגַ ּלֶ ה
ּומּכָ ָריו .הּוא ָהיָ ה ֵ
ֲח ֵב ָריו ַ
ּדּוע ֶא ֱע ֶשֹה זֹאת?'
לָ כֶ םַ ,ה ְּפ ָרס ַהּכַ ְס ִּפי יִ ְת ַחּלֵ ק ֵּבין ּכֻ ּלָ נּוָ ,אז ַמ ַ
ּומּול ַט ֲענָ ה ֶהגְ יֹונִ ית ּכָ ל ּכָ ְך ִה ְׁש ַּת ְּתקּו ַה ֲח ֵב ִרים ,וְ ֹלא ָׁש ֲאלּו ָּד ָבר.
מּועה ָּפ ְׁש ָטה ְּבכָ ל
ּכָ ְך נִ ְׁש ָמר ַה ָּד ָבר ְּבסֹודַ ,עד לְ אֹותֹו יֹוםַ ...ה ְּׁש ָ
תֹוׁש ָביו
ַהּכְ ָפר ִּב ְמ ִהירּות ַה ָּב ָרק ,וְ לּו ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ָהיָ ה ָק ָטן ,וְ ָ
ארקַ ,ה ְמ ֻמּנֶ ה ַעל ַה ַהגְ ָרלֹותֵ ,מת ַהּב ֶֹקר ְּב ֵבית
מּוע ִטיםַ :מ ְ
ָהיּו ָ
ַהחֹולִ יםַ .הּזִ ְקנָ הּ ,כָ ְך ִה ְת ָּב ֵררֹ ,לא ִּדּלְ גָ ה ָעלָ יו.

יע ַעל ֲא ֵס ָפה
הֹוד ַ
ִ
ארק,
ּכְ ֶׁש ָּׁש ַמע ֲאלֶ ּכְ ס ַעל מֹותֹו ֶׁשל ַמ ְ
רֹוביו וְ לִ ִיד ָידיוּ'ַ .ב ֲא ֵס ָפה ֶא ְחשֹף ִּב ְפנֵ י
ֶׁש ֵּת ָע ֵרְך ְּב ֵביתֹו לְ כָ ל ְק ָ
יצד ִה ְצלַ ְח ִּתי לְ נַ ֵחׁש ֶאת ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים
ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ֶאת ַהּסֹודּ ,כֵ ַ
הֹוסיף וְ ִצּיֵ ן ַּב ַהזְ ָמנָ הַ ,מה ֶּׁשּגָ ַרם לְ כֻ ּלָ ם
ִ
ַהּזֹוכִ ים ַּב ַהגְ ָרלֹות',
תּוחיםְּ .ת ִחּלָ ה נֶ ֶע ְרכָ ה ַּב ָּמקֹום
ּומ ִ
לָ בֹוא ַּבּזְ ַמן ַה ְמ ֻדּיָ קַ ,ס ְק ָרנִ ים ְ
ּנֹוא ִמים ּכְ ֵדי
ְס ֻע ָּדה ַקּלָ ה ,וְ כַ ָּמה ִמ ְּבנֵ י ַהּכְ ָפר ָעלּו לְ דּוכַ ן ַה ֲ
ארק ַה ַּמגְ ִרילַ .ה ֶּמ ַתח ַּב ָּק ָהל ּגָ ַבר ּכְ כָ ל
לָ ֵׂשאת ֶאת זִ כְ רֹו ֶׁשל ַמ ְ
ימה ,נָ ֲעצּו ּבֹו ּכָ ל
ֶׁש ִה ְת ָק ֵרב נְ אּומֹו ֶׁשל ֲאלֶ ּכְ סּ ,וכְ ֶׁשהּוא ָעלָ ה לַ ִּב ָ
ַה ִּמ ְׁש ַּת ְּת ִפים ֵעינַ יִ ם ִמ ְת ַענְ יְ נֹות.
יֹוד ַע ֶׁשּכֻ ּלְ כֶ ם
ּבֹותי'ָּ ,פ ַתח ֲאלֶ ּכְ ס ְּב ִחּיּוְך ַקל'ֲ .אנִ י ֵ
ירֹותי וְ ַר ַ
'ּגְ ִב ַ
ַס ְק ָרנִ ים ּכְ ָבר לָ ַד ַעת ֵמ ֵהיכָ ן יָ ַד ְע ִּתי ֶאת ִמ ְס ְּפ ֵרי ַה ַהגְ ָרלֹות ,וְ לָ כֵ ן
ּובכֵ ןַ ,הּכֹל ִה ְת ִחיל לִ ְפנֵ י ּכַ ָּמה
יֹותר ִמ ַּדיְ .
ֹלא ֶא ְמ ַּתח ֶא ְתכֶ ם ֵ
בֹודתֹו ְּבדּוכַ ן
נֹוח ְּב ַד ְרּכֹו לַ ֲע ָ
ארק ַה ָּמ ַ
ָׁשנִ יםּ ,כְ ֶׁש ָּפגַ ְׁש ִּתי ֶאת ַמ ְ
יֹותר ֵמ ֶה ְרּגֵ לֹו ,וְ ָׁש ַאלְ ִּתי
ּומ ֻחּיָ ְך ֵ
ַה ַהגְ ָרלֹות .הּוא ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ָש ֵֹמ ַח ְ
ּדּוע הּוא ּכֹה ְמ ֻא ָּׁשר .הּוא ֵה ִׁשיב לִ י ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ַהּיֹום יֹום
אֹותֹו ַמ ַ
ֻהּלֶ ֶדת ,וְ לָ כֵ ן הּוא נִ ְרּגָ ׁשּ'ֶ .בן ּכַ ָּמה ַא ָּתה נִ ְהיֶ ה?' ָׁש ַאלְ ִּתי אֹותֹו
ּוׁש ַּתיִ ם'ָ ,ענָ ה לִ יִ .א ַחלְ ִּתי לֹו ַמּזָ ל טֹוב
ִמּתֹוְך נִ ּמּוסּ'ֶ .בן ִׁש ְב ִעים ְ
ּובזֹאת ִה ְס ַּתּיֵ ם ָה ִענְ יָ ן'.
ּומ ֻא ָּׁש ִריםָ ,
יאים ְ
וְ ַחּיִ ים ְּב ִר ִ
ֲאלֶ ּכְ ס לָ גַ ם ִמּכֹוס ַה ַּמיִ ם ֶׁשּלְ ִצּדֹו וְ ִה ְמ ִׁשיְך' :לְ ֶפ ַתע ָעלְ ָתה
ְּבמ ִֹחי ַמ ֲח ָׁש ָבה' :אּולַ י הּוא יִ ְב ַחר ֶאת ַה ִּמ ְס ָּפר ִׁש ְב ִעים
ּוׁש ַּתיִ ם ּכַ ִּמ ְס ָּפר ַהּזֹוכֶ ה ,לְ ֶרגֶ ל יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשּלֹו?' וְ ֶה ְחלַ ְט ִּתי
ְ
לִ ְבּדֹק ֶאת ַה ַה ְׁש ָע ָרה ֶׁשּלִ י .נִ ּגַ ְׁש ִּתי ֵאלָ יו זְ ַמן ָק ָצר לִ ְפנֵ י ִסּיּום
ּוׁש ַּתיִ ם ַעל
ָה ִרּׁשּום לַ ַהגְ ָרלָ הָ ,ר ַׁש ְמ ִּתי ֶאת ַה ִּמ ְס ָּפר ִׁש ְב ִעים ְ
ַהּכַ ְר ִטיס וְ ִהכְ נַ ְס ִּתי לַ ֻּק ָּפה ֶׁשּלֹו .וְ ָאכֵ ן ,זֶ ה ָהיָ ה ַה ִּמ ְס ָּפר ַהּזֹוכֶ ה
ְּבאֹותֹו ַהּיֹום'...
ַהּנֹוכְ ִחים ִה ִּביטּו זֶ ה ָּבזֶ ה ְּב ַה ְפ ָּת ָעה – ַר ְעיֹון ָּפׁשּוט ּכָ ל ּכָ ְךֵ ,איְך
הֹוסיף לְ ַס ֵּפרּ'ַ :בּיָ ִמים ֶׁשּלְ ַא ַחר
ֹלא ָח ְׁשבּו ָעלָ יו ְּב ַע ְצ ָמם? ֲאלֶ ּכְ ס ִ
ִמּכֵ ן ֹלא ִה ְׁש ַּת ַּת ְפ ִּתי ַּב ַהגְ ָרלֹותִ ,מּׁשּום ֶׁשֹּלא יָ כֹלְ ִּתי לְ נַ ֵחׁש ֶאת
ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ַהּזֹוכִ יםֶ .אּלָ א ֶׁש ָאז ִה ְת ַחלְ ִּתי לְ ָב ֵרר ֶאת יְ ֵמי ַה ֻהּלֶ ֶדת
ּובנֵ י ּכַ ָּמה ֵהם
רֹוביםּ ,כְ מֹו ִא ְׁשּתֹו וִ ילָ ָדיוְ ,
ֶׁשל ְּבנֵ י ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ַה ְּק ִ
יסים ,וְ ֵהם
נִ ְהיִ ים ְּבכָ ל ָׁשנָ הֶ .את ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ַהּלָ לּו ּכָ ַת ְב ִּתי ַּבּכַ ְר ִט ִ
ָאכֵ ן ָהיּו ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ַהּזֹוכִ יםַ .עכְ ָׁשוּ ,כְ ֶׁשהּוא ּכְ ָבר ֵאינֶ ּנּו ִא ָּתנּו,
ֲאנִ י יָ כֹול לְ גַ ּלֹות לָ כֶ ם ֶאת ַהּסֹוד'.
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