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איך נשמע שקל שנפל? 'טינג' .ואיך נשמע מישהו שנפל לו
(מתוך פורום הבדיחות באתר)
האסימון? 'אהההה'...

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשה מאירה

פרשת ואתחנן  -נחמו תש"פ

שאלות בפרשה

הֹורים
ּכִ ּבּוד ִ

 .1על מה התחנן משה רבנו אל ה'? האם בקשתו התקבלה?
 .2איזו מפרשיות קריאת שמע כתובה בפרשה?
 .3איזה קול נשמע מתוך האש ומתי?
 .4מה ביקשו בני ישראל ממשה במעמד הר סיני?
 .5איזה הר נקרא גם ִׂשיאון?
 .6מי נקרא 'גוי גדול'?  .1מצרים  .2מדיין  .3האמורי  .4ישראל
 .7מי אמר למי "עלה ראש הפסגה"?

ֶא ָחד ֵמ ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹותֶׁ ,שּכְ תּובֹות ְּב ָפ ָר ַׁשת 'וָ ֶא ְת ַחּנָ ן' ,הּוא:
דּוע לָ כֶ םֶׁ ,ש ֲע ֶׂש ֶרת ַה ִּד ְּברֹות
"ּכַ ֵּבד ֶאת ָא ִביָך וְ ֶאת ִא ֶּמָך"ְּ .בוַ ַּדאי יָ ַ
ְמ ֻחּלָ קֹות לִ ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקיםָ :ח ֵמׁש ִּד ְּברֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ָּמקֹום (לַ ָּקדֹוׁש
ָּברּוְך הּוא) ,וְ ָח ֵמׁש ִּד ְּברֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו.
מֹופ ָיעה
ֲא ָבל לְ ַמ ְר ֵּבה ַה ֶּפלֶ א – ַה ִּמ ְצוָ ה 'ּכַ ֵּבד ֶאת ָא ִביָך וְ ֶאת ִא ֶּמָך' ִ
ּדּוע? ָה ֵרי ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹו
ַּדוְ ָקא ִעם ַה ִּד ְּברֹות ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ָּמקֹום! ַמ ַ
הֹורים ֶׁשּלָ נּו ,וְ ֹלא ֵּבינֵ ינּו לְ ֵבין ה'?
ִהיא ֵּבינֵ ינּו לְ ֵבין ַה ִ
ׁשּורה ְמאֹד ּגַ ם לִ כְ בֹודֹו
הֹורים ְק ָ
ׁשּובה ִהיאֶׁ ,ש ִּמ ְצוַ ת ּכִ ּבּוד ִ
ַה ְּת ָ
הֹורים ִהיא ַהּכָ ַרת ַהּטֹוב ֶׁשּיֵ ׁש לָ נּו ּכְ לַ ֵּפי
ֶׁשל ה'ַ .ה ָּב ִסיס לְ כִ ּבּוד ַה ִ
נֹותנִ ים לָ נּו
אֹותנּו וְ ְ
ּומגַ ְּדלִ ים ָ
אֹותנּו לָ עֹולָ םְ ,
ההֹורים ֶׁשּלָ נּו ֶׁש ֵה ִביאּו ָ
ִ
ּכָ ל ַמה ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים.
ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָקׁשּור ְמאֹד לְ ֵבין ָא ָדם לַ ָּמקֹוםּ .כִ י זֹו ַה ִּס ָּבה ְּב ִדּיּוק
אֹותנּו
אֹותנּו וְ הּוא ְמ ַחּיֶ ה ָ
ֶׁש ָעלֵ ינּו ּגַ ם לְ כַ ֵּבד ֶאת ה'! ָה ֵרי הּוא יָ ָצר ָ
ׁשּורה לַ ִּמ ְצוָ ה
הֹורים ְק ָ
יח ָעלֵ ינּו .וְ לָ כֵ ן ַה ִּמ ְצוָ ה ֶׁשל ּכִ ּבּוד ַה ִ
ּומ ְׁשּגִ ַ
ַ
טֹובה ּכָ ָראּוי ,נְ כַ ֵּבד ּגַ ם ֶאת ה' וְ גַ ם
לְ כַ ֵּבד ֶאת ה'ִ .אם נֵ ַדע לְ ַהּכִ יר ָ
הֹורים ֶׁשּלָ נּו!
ֶאת ַה ִ

חידת חדגא :שכונה בירושלים שהיא עיר מקלט!

חידת פולקע :מהיכן למדים ששכר המצוות בעולם הבא?

מצאו  7הבדלים!

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים

מה המצב  -פרק 31

אסי ויהונ

תן  -גוש קטיף [ב]
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מעמול (עונת

קורונה)  -סיום עונה

ׁשֹומר
ֵ
ֶׁשּכָ זֶ ה

המשטרה צריכה לתת דו"ח לקורונה .1 :היא מטילת בכל העולם  .2היא הולכת ברחוב בלי מסכה .3
היא לא שומרת  2מטר בינה לבין אחרים! (לא יפה שאנחנו שומרים על הכללים והיא לא )...

						

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

סיפור לשבת

ָע ִׁשיר ּגָ דֹול ָהיָ ה וִ ְיקטֹורֶ .את ּכַ ְסּפֹו ָצ ַבר ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ֶׁשל ָע ָמל
וְ יֶ זַ עּ ,ולְ ֵעת זִ ְקנּותֹו ּכְ ָבר ָהיָ ה ִּב ְרׁשּותֹו הֹון ַרב .הּוא ֹלא ִה ְתּכַ ּוֵ ן
לִ ְׁשמֹר ֶאת ּכַ ְסּפֹו ְּבכַ ֶּס ֶפת אֹו ִמ ַּת ַחת לָ ֲא ָד ָמהֶ ,אּלָ א ֶה ְע ִּדיף
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ּבֹו וְ לֵ ָהנֹות ִמ ְּׁש ֵא ִרית ַחּיָ יו .לָ כֵ ן ָרכַ ׁש לְ ַע ְצמֹו ַא ְרמֹון
ּוב ֵרכֹות נֹויַּ .ב ֶחנְ יֹון
ּפֹורחֹות ְ
ְּפ ֵארֶׁ ,ש ָע ַמד ְּב ָח ֵצר יָ ָפה ֶׁש ָּבּה ּגִ ּנֹות ְ
ּומ ֻה ָּדרֹות ֶׁש ָּקנָ ה לְ ַע ְצמֹו וִ ְיקטֹור
ֶׁש ַּב ַּצד ָע ְמדּו ּכִ ְרּכָ רֹות ַרּבֹות ְ
ּומ ָׁש ְר ִתים ַּב ֲחלִ יפֹות יְ ָקרֹות ָע ְמלּו ִמ ֵּדי יֹום לְ נַ ּקֹות
ְּבכָ ל ָׁשנָ הְ ,
יהן.
אֹותן ִמ ְּמ ַעט ָה ָא ָבק ֶׁש ִה ְצ ַט ֵּבר ֲעלֵ ֶ
ָ

ֲא ָבל ְׁשנָ תֹו נִ ְק ְט ָעה ׁשּוב ּכַ ֲעבֹר ֲח ִצי ָׁש ָעה ִּבגְ לַ ל זְ ָע ָקה
ֶׁשּנִ ְׁש ְמ ָעה ִמ ַּבחּוץַּ .ב ַּפ ַעם ַה ְּׁשנִ ּיָ ה לְ אֹותֹו לַ יְ לָ ה יָ ָצא וִ ְיקטֹור
ּוב ַדק ָמה ִה ְת ַר ֵחׁש .הּוא ּגִ ּלָ ה ָׁשם ֶאת יַ אנּוׁש ַה ָּׁשכֵ ן
ֶאל ֶה ָח ֵצר ָ
ית ַּב ָּׁשכֵ ן ֶׁשּלִ י?!'
ַה ְמ ֻבּגָ ר ֶׁשּלֹו ׁשֹוכֵ ב ַעל ַה ַּק ְר ַקע ָרדּום' .יָ ִר ָ
ּׁשֹומר ֹלא ֵה ִבין ַעל ָמה
ּבֹוריס ַה ֵ
ָק ָרא ַּב ֲח ָר ָדה' .לָ ָּמה?' ִ
הּומה' :הּוא נִ ָּסה לְ ִהּכָ נֵ ס לְ כָ אן ,וְ ָא ַמ ְר ָּת לִ י לִ ירֹות ְּבכָ ל ָא ָדם
ַה ְמ ָ
ֶׁשּיְ נַ ֶּסה לְ ִהּכָ נֵ ס'.

צּומים ,וְ הּוא ָׁש ַמר
כּומי ּכֶ ֶסף ֲע ִ
נֹותרּו לְ וִ ְיקטֹור ְס ֵ
לַ ְמרֹות ַהּכֹלְ ,
יהם ְּב ֵביתֹו ַּב ֲח ַדר ּכַ ָּספֹותַ .ה ֶח ֶדר ָהיָ ה ָא ְמנָ ם מּוגָ ן ִמ ְּפנֵ י
ֲעלֵ ֶ
יצהֲ ,א ָבל ְׁשנָ תֹו ֶׁשל וִ ְיקטֹור ֹלא ָהיְ ָתה ֲע ֵר ָבהְּ .בכָ ל לַ יְ לָ ה
ְּפ ִר ָ
עּותיםֶׁ ,שּבֹו ָחלַ ם
עֹורר ְׁשטּוף זֵ ָעה ִמּתֹוְך ֲחלֹום ִּב ִ
ָהיָ ה ִמ ְת ֵ
נֹוטל ֶאת ּכָ ל ּכַ ְסּפֹו ַה ָּצבּורִ .מּׁשּום
ּפֹורץ לְ ַא ְרמֹונֹו וְ ֵ
נֹועז ֵ
ֶׁשּגַ ּנָ ב ָ
ׁשֹומר ֶׁשּיָ גֵ ן ַעל ֵּביתֹו וְ ַעל ּכַ ְסּפֹו
ֵ
שּכֹר
ּכָ ְך ֶה ֱחלִ יט וִ ְיקטֹור לִ ְ ֹ
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה.
ָ

יצה ֶׁש ָהיְ ָתה ְמ ֻר ֶּס ֶקת ַעל ָה ִר ְצ ָּפה לְ ִצּדֹו
יע ַעל ֵּב ָ
וִ ְיקטֹור ִה ְצ ִּב ַ
יצה
ֶׁשל יַ אנּוׁש ַה ָּׁשכֵ ן' .הּוא ְּב ַסְך ַהּכֹל ָּבא ּכְ ֵדי לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ֵּב ָ
ֶׁשּלָ וָ ה ִמ ֶּמּנִ י ֶא ְתמֹול .הּוא ֹלא ִה ְתּכַ ּוֵ ן לִ ְפרֹץ לְ כָ אן ִּבכְ לָ לֵ .מ ַע ָּתה
וָ ֵאילַ ְך ִּת ֶירה ַרק ְּב ֶבן ָא ָדם ֶׁש ְּמנַ ֶּסה לִ ְפרֹץ לְ כָ אן ּכְ ֵדי לִ גְ נֹב'.
יֹורה ַרק ְּב ִמי
ּבֹוריס ִהנְ ֵהן וַ ֲחזֹר ַעל ַה ְּד ָב ִרים'ֵ :מ ַעכְ ָׁשיו ֲאנִ י ֶ
ִ
רֹוצה לִ גְ נֹב'.
ֶׁש ְּמנַ ֶּסה לִ ְפרֹץ לְ כָ אן וְ ֶ

יתן ֶׁש ְּב ֶפ ַתח
ַ'א ָּתה ַּת ֲעמֹד ּכָ אן'ֶ ,ה ְר ָאה לֹו וִ ְיקטֹור ֶאת ַה ִּב ָ
ֶה ָח ֵצר' ,וְ כָ ל ִמי ֶׁשּיְ נַ ֶּסה לְ ִהּכָ נֵ ס – ִּת ֶירה ּבֹו וְ ַת ְר ִּדים אֹותֹו ַעד
ֶׁש ָּתבֹוא ַה ִּמ ְׁש ָט ָרה' .הּוא נָ ַתן ְּביָ דֹו ֶק ֶׁשת ֵעץ ּכְ ֵב ָדה ,וְ ִצּיֵ ד אֹותֹו
ּׁשֹומר ֶה ָח ָדׁש וְ ַה ָּצ ִעיר לְ ַמ ַּדיִ ,הנְ ֵהן
ּבֹוריסַ ,ה ֵ
ּגַ ם ְּב ִח ֵּצי ַה ְר ָּד ָמהִ .
הֹור ָאהּ' .כָ ל ִמי ֶׁש ְּמנַ ֶּסה
ימן ּכִ י ֵה ִבין ֶאת ַה ָ
ָחזָ ק ְּברֹאׁשֹו לְ ִס ָ
יֹורה ּבֹו'ָ ,חזַ ר וְ ָא ַמר ְּב ַע ְצמֹו.
לְ ִהּכָ נֵ ס – ֲאנִ י ֶ
ּבֹוריס ַעל ִמ ְׁש ַמ ְרּתֹו ְּב ַצּיְ ָתנּות .לְ ֵעת ֶע ֶרב,
ּכָ ל ַהּיֹום ָע ַמד ִ
גּוע וְ ָׁשלֵ וַ .הּלַ יְ לָ ה הּוא
ּכְ ֶׁש ָעלָ ה וִ ְיקטֹור ַעל ִמ ָּטתֹוָ ,היָ ה לִ ּבֹו ָר ַ
עֹורר
מּוגָ ן ,יָ ַדעַּ .דּקֹות ְספּורֹות לְ ַא ַחר ֶׁש ָּׁש ַקע ְּב ֵׁשנָ הִ ,ה ְת ֵ
ְּב ֶב ָהלָ ה לְ ֵׁש ַמע קֹולֹות ִמן ֶה ָח ֵצר'ָ .מה ָק ָרה?' ָק ָרא ֵמ ַה ַחּלֹון
ּבֹוריס
יׁשהּו נִ ָּסה לְ ִהּכָ נֵ ס!' ֵה ִׁשיב לֹו ִ
ּׁשֹומר'ִ .מ ֶ
ּבֹוריס ַה ֵ
לְ ֵע ֶבר ִ
יתי ּבֹו' .וִ ְיקטֹור ִה ְר ֵהר ְּב ִסּפּוק ְּבעֹודֹו ִמ ְת ָק ֵרב
יאה'ָ .אז יָ ִר ִ
ִּב ְק ִר ָ
יׁשהּו
ׁשֹומרְּ .ב ִדּיּוק ַהּלַ יְ לָ ה נִ ָּסה ִמ ֶ
לַ ּזִ ָירהּ' :כַ ָּמה טֹוב ֶׁש ָּׂשכַ ְר ִּתי ֵ
לִ ְפרֹץ לְ כָ אןְ ,מ ַענְ יֵ ן ִמי זֶ ה'.

ַּב ֲעיֵ פֹות ַר ָּבה ָעלָ ה וִ ְיקטֹור ַעל ִמ ָּטתֹו .הּוא ִּתכְ נֵ ן לְ ַה ְׁשלִ ים
ָּב ֶע ֶרב ַהּזֶ ה ֶאת ְׁשעֹות ַה ֵּׁשנָ ה ֶׁש ָח ְסרּו לֹו וְ ִה ְק ִּדים לִ יׁשֹןֲ ,א ָבל
ַה ַה ְפ ָרעֹות ִמ ַּבחּוץ ֹלא נָ ְתנּו לֹו לְ ַהגְ ִׁשים ֶאת ְרצֹונֹוַּ .דוְ ָקא
יח לִ יׁשֹן ְּב ֶר ֶצף ַעד אֹור ַהּב ֶֹקר .הּוא ָקם
ַה ַּפ ַעם ַהּזֹאת הּוא ִה ְצלִ ַ
ׁשֹומר.
ֵ
שּכֹר
ּומלֵ א ְּב ִש ְֹמ ָחה ַעל ָה ַר ְעיֹון ַה ְמ ֻעּלֶ ה ֶׁשּלֹו לִ ְ ֹ
ַר ֲענָ ן ָ
נֹורא,
ּופ ֲע ַמיִ םֲ ,א ָבל ֹלא ָ
ָ'א ְמנָ ם הּוא ִה ְתנַ ֵהג ְּב ִט ְּפׁשּות ַּפ ַעם ַ
ָה ִע ָּקר ֶׁשּלְ ַבּסֹוף לָ ַמד ֶאת ַה ְּמלָ אכָ ה'.
רּוחת ּב ֶֹקרָ ,ע ַבר ְּב ַד ְרּכֹו לְ יַ ד ֲח ַדר
ּכְ ֶׁש ָּפנָ ה לַ ִּמ ְט ָּבח לֶ ֱאכֹל ֲא ַ
תּוח וְ כָ ל ַהּכַ ָּספֹות
ַהּכַ ָּספֹות .לְ ַמ ְר ֵּבה ֶח ְר ָדתֹו הּוא ּגִ ּלָ ה ֶׁש ַה ֶח ֶדר ָּפ ַ
יצה.
יע ְּב ִר ָ
ּׁשֹומר ִהּגִ ַ
'ּבֹוריס!' ָצוַ ח ְּבכָ ל ּכֹחֹוַ .ה ֵ
ֶׁש ָהיּו ּבֹו נֶ ְעלְ מּוִ .
ית ַּבּגַ ּנָ ב?' ָׁש ַאל
'לָ ָּמה ֹלא ָׁש ַמ ְר ָּת ַעל ַהּכֶ ֶסף ֶׁשּלִ י?! לָ ָּמה ֹלא יָ ִר ָ
ּבֹוריס ִּב ְת ִמימּות' .נִ ְר ַּד ְמ ִּתי
ְּבזַ ַעם'ַ .א ְס ִּביר לְ ָך ָמה ָק ָרה'ֵ ,ה ִׁשיב ִ
לֹוק ַח
ׁשֹוטט ַּב ַּביִ ת וְ ֵ
יתי ּגַ ּנָ ב ְמ ֵ
עֹור ְר ִּתי ָר ִא ִ
לִ זְ ַמן ָק ָצרּ ,וכְ ֶׁש ִה ְת ַ
ית ּבֹו?' ֹלא ֵה ִבין וִ ְיקטֹור.
ֶאת ַהּכַ ָּספֹות'' .נּו? ָאז לָ ָּמה ֹלא יָ ִר ָ
'ּכִ י ָא ַמ ְר ִּתי לִ י לִ ירֹות ַרק ְּב ָא ָדם ֶׁש ְּמנַ ֶּסה לִ ְפרֹץ .וְ ַהּגַ ּנָ ב ַהּזֶ ה
יח לִ ְפרֹץ'...
יתי ֶׁשהּוא ְמנַ ֶּסה; הּוא ָּפׁשּוט ִה ְצלִ ַ
ֹלא נִ ָּסהֹ ,לא ָר ִא ִ

רּועה ַעל
עֹומד לְ ַצד ֲחתּולָ ה ַה ְּׂש ָ
ּבֹוריס ֵ
ּכְ ֶׁש ָּבא וִ ְיקטֹור ָמ ָצא ֶאת ִ
ית ַּב ֲחתּולָ ה?!' נִ זְ ַעק ְּב ַת ְד ֵה ָמה ְמע ֶֹר ֶבת
ָה ִר ְצ ָּפה ֻמ ְר ֶּד ֶמת' .יָ ִר ָ
ּבֹוריס וְ ִה ְס ִּביר'ָ :מה ַה ְּב ָעיָ ה? ָא ַמ ְר ָּת לִ י
ְּב ַר ֲח ִמיםּ' .כֵ ן'ָ ,ענָ ה ִ
• • •
לִ ירֹות ְּבכָ ל ִמי ֶׁשּיְ נַ ֶּסה לְ ִהּכָ נֵ ס ,וְ ִהיא נִ ְּס ָתה לְ ִהּכָ נֵ ס!' וִ ְיקטֹור
עֹור ֶרת ּגִ חּוְךֲ .א ָבל ַה ִאם ֲאנַ ְחנּו ֹלא
ּׁשֹומר ְמ ֶ
ִה ִּביט ּבֹו ּכְ ִמי ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְּב ָׁשה ָעלָ יו ַּד ְעּתֹו'ָ .מה ֲחתּולָ ה ֻא ְמלָ לָ ה ִט ְּפׁשּותֹו ֶׁשל ַה ֵ
יְ כֹולָ ה לִ גְ נֹב ִמ ֶּמּנִ י ְּב ִדּיּוק?! ֵמ ַע ָּתה וָ ֵאילַ ְך ִּת ֶירה ַרק ִּב ְבנֵ י ָא ָדם
אֹומ ִריםֶׁ ,ש ְּב ֵבית ִדין ֶׁשל
ּדֹומה? ֲחז"ל ְ
נֹוהגִ ים לִ ְפ ָע ִמים ְּבא ֶֹפן ֶ
ֲ
הֹור ָאתֹו.
ֶׁש ְּמנַ ִּסים לְ ִהּכָ נֵ ס ,וְ ֹלא ְּב ַב ֲעלֵ י ַחּיִ ים'ִׁ ,שּנָ ה ֶאת ָ
ׁשֹואלִ ים ֶאת ָה ָא ָדם'ֵ :ה ַבנְ ָּת ָּד ָבר ִמּתֹוְך ָּד ָבר?' ּכִ י ֹלא
ֲ
ַמ ְעלָ ה
יֹורה ַרק ִּב ְבנֵ י ַהּכֹל ָצ ִריְך לְ ַהּגִ יד לָ נּו ִּב ְמפ ָֹרׁשֶ ,אּלָ א ָעלֵ ינּו לְ ָה ִבין ֶאת ּכַ ּוָ נַ ת
ּבֹוריס ִהנְ ֵהן וְ ָחזַ ר ַעל ְּד ָב ָריו'ֵ :מ ַע ָּתה וָ ֵאילַ ְך ֲאנִ י ֶ
ִ
ָא ָדם ֶׁש ְּמנַ ִּסים לְ ִהּכָ נֵ ס' .וִ ְיקטֹור ָׁשב לְ ַא ְרמֹונֹו וְ ָחזַ ר לְ ִמ ָּטתֹוַ .ה ְּד ָב ִרים ֵמ ַע ְצ ֵמנּו.
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