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בס"ד

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ניצבים-וילך תש"פ

 לעולם לא אבין את המשפט 'הלכו לי הרגליים' ,זה לא התפקיד שלהן?! בדיחה אחת הלכה לבקר את חברה שלה החולה ,נכון בדיחה טובה?(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

חהופזרסים
ענו באתר ערליהם!

לְ ַה ְת ִחיל ֵמ ָח ָדׁש

בדף הפרשה חידות
ואולי תזכו באתר,
בפרס!

שאלות בפרשה

ַמ ָּמׁש ַמ ְת ִאים לִ ְקרֹא ֶאת ָּפ ָר ִׁשּיֹות נִ ָּצ ִבים-וַ ּיֵ לֶ ְך ְּב ָסמּוְך לְ רֹאׁש
אֹותנּוֶׁ ,שּגַ ם ִאם ָע ִׂשינּו ָטעּויֹות וַ ֲא ִפּלּו ִאם
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת ָ
ַה ָּׁשנָ הַ .ה ָ
ָחלִ ילָ ה ִהכְ ַע ְסנּו ֶאת ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּב ַמ ֲע ֵׂשינּוֲ ,אנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים
אֹותנּו לְ גַ ְמ ֵריֶ ,אּלָ א ַמ ְס ִּפיק
ּדֹוחה ָ
ׁשּובה .ה' ַאף ַּפ ַעם ֹלא ֶ
לָ ׁשּוב ִּב ְת ָ
טֹובים – ּוכְ ָבר הּוא סֹולֵ ַח
ׁשּובה וְ נַ ֲחלִ יט ֶׁש ֵּמ ַעכְ ָׁשו נִ ְהיֶ ה ִ
ֶׁשּנַ ֲחזֹר ִּב ְת ָ
אֹותנּו ְּב ַא ֲה ָבה.
ּומ ַק ֵּבל ָ
ּומֹוחל ְ
ֵ
לִ ְפ ָע ִמים נִ ְר ֶאה לָ נּו ֶׁש ַּמ ֶּׁשהּו ָאבּודִ ,ה ְת ַקלְ ֵקל אֹו ִה ְׁש ַּת ֵּבׁש וְ ֵאין לֹו
ּכָ ל ַּת ָּקנָ ה .לְ ִע ִּתים נִ ְר ֶאה לָ נּו ֶׁש ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁש ָע ִׂשינּו ּגָ ַרם לִ ְמ ִציאּות
חֹוׁש ִבים ֶׁשּלְ עֹולָ ם
יׁשהּו וַ ֲאנַ ְחנּו ְ
ֶׁש ֵאין לָ ּה ִּפ ְתרֹון .אּולַ י ַר ְבנּו ִעם ִמ ֶ
אֹותנּו
ּתֹורה ְמלַ ֶּמ ֶדת ָ
ֹלא נִ ְהיֶ ה ׁשּוב ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלֹוֲ .א ָבל ֹלא ּכָ ְך! ַה ָ
"אם ַא ָּתה ַמ ֲא ִמין
ֶׁש ָּת ִמיד ָּת ִמיד ֶא ְפ ָׁשר לְ ַת ֵּקןּ .כְ ָבר ָא ְמרּו ֲחכָ ִמים ִ
ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַקלְ ֵקלַ ,ה ֲא ֵמן ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ַת ֵּקן!"
ׁשּובה ִהיא ּגַ ם ֵּבינֵ ינּו לְ ֵבין ה' וְ גַ ם ֵּבינֵ ינּו לְ ֵבין
ָה ֶא ְפ ָׁשרּות לַ ֲחזֹר ִּב ְת ָ
יחה אֹו ְמ ַת ְּקנִ ים
ֲח ֵב ֵרינּו אֹו ֲאנָ ִׁשים ֲא ֵח ִריםַ .א ֲח ֵרי ֶׁש ְּמ ַב ְּק ִׁשים ְסלִ ָ
ֶאת ַמה ֶּׁש ָהיָ ה ֹלא טֹוב – ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ַּמ ָּצב לְ ַק ְדמּותֹו,
יֹותר!
טֹובה ֵ
וַ ֲא ִפּלּו לְ ַהּגִ ַיע לִ ְמ ִציאּות ָ
ֹלח ַעל ּכָ ל ַמה
ָאז ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה לְ ַסּיֵ ם ֶאת ַה ָּׁשנָ ה ִמּתֹוְך ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחוָ ה ,לִ ְס ַ
טֹובה!
ֶּׁש ָהיָ הּ ,ולְ ַה ְת ִחיל ָׁשנָ ה ֲח ָד ָׁשה וְ ָ

 .1מה פירוש המילה "ניצבים"?
 .2איזה אירוע היסטורי מספר בראשית ,הזכיר משה בפרשה?
 .3את מי העיד משה כעדים על דבריו?
 .4בן כמה שנים היה משה בדבריו אל בני ישראל בפרשה?
 .5למי נתן משה את ספר התורה שכתב?
 .6מהי "השירה הזאת" (ב'שישי') ,לפי רש"י?
 .7מתי נערך מעמד 'הקהל'? (באיזו שנה ובאיזה תאריך)
חידת חדגא :מגילת אסתר בפרשה? הסבירו!

חידת פולקע :שאלת ידע :אחת האותיות מהסימן בי"ה שמ"ו
נמצאת בפרשה .מהו הסימן הזה ,ומה נמצא בפרשה?

תמונות בפרשה

תשבץ חודשי השנה

מצאו למה רומזות התמונות!

מסיימים שנה! שבצו את כל חודשי השנה בתשבץ!

1

2

3

4

5

6

תשרי
חשוון
כסלו
טבת
שבט
אדר
ניסן
אייר
סיוון
תמוז
אב
אלול
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אדון הסלי

חות  -עונה חדשה!

ּגַ ְלּגַ ל
ַה ְמא ָֹרעֹות
סיפור לשבת

מוישי :אמא ,אני צריך נעלים חדשות!
אמא :למה? הרי בשבוע שעבר קנינו לך נעלים חדשות!
מוישי :אם את לא מאמינה לי ,את יכולה למדוד אותן בעצמך ולראות שזה קטן!
>>>
הבוטנים מעל הארטיק-שוקו היו מעל למצופה...

שמחה פשיטיק

לְ יַ ד ַהּמֹוכֵ ר ֶאת ְמ ַאת ַה ְּׁש ָקלִ ים ֶׁש ָא ַסף ְּבאֹותֹו ַהּיֹוםּ .כְ ֶׁשּיָ ָצא
יאת ִש ְֹמ ָחה'ַ :עכְ ָׁשו אּוכַ ל
יח ַהּמֹוכֵ ר ְק ִר ַ
ֲא ִביגְ דֹור ֵמ ַה ֲחנּותִ ,ה ְפ ִר ַ
ּקֹודם נִ זְ ַקק לִ ְמזֻ ָּמנִ ים.
יֹוסף ֶאת ַה ַהלְ וָ ָאה!' ּכִ י ַּבּלַ יְ לָ ה ַה ֵ
לְ ַה ֲחזִ יר לְ ֵ
חֹורה ַּבּב ֶֹקר,
ַא ַחד ַה ַּס ָּפ ִקים ֶׁשל ַה ֲחנּות ָהיָ ה ָאמּור לְ ַס ֵּפק לֹו ְס ָ
וְ הּוא ָּד ַרׁש ַּת ְׁשלּום ִמּיָ ִדיֱ .היֹות ֶׁשֹּלא ָהיָ ה לְ ַב ַעל ַה ֲחנּות ּכֶ ֶסף
ְמזֻ ָּמן ,הּוא ֶה ְחלִ יט לִ לְ וֹות ִמ ְּׁשכֵ נֹו ,וְ ִה ְת ַחּיֵ ב לְ ַה ֲחזִ יר לֹו ִמּיָ ד
ְּבסֹוף ַהּיֹוםּ ,כְ ֶׁשּיְ ַק ֵּבל ַּב ֲחזָ ָרה ֶאת ְסכּום ַה ַהלְ וָ ָאה ֵמ ַהּלָ קֹוחֹות
ֶׁשּיִ ְקנּו ֶא ְצלֹו.

יָ ִאיר ָהיָ ה יֶ לֶ ד ָח ִביב ּונְ ִעים ֲהלִ יכֹותֲ .א ָבל ְּבאֹותֹו ַהּזְ ַמןְּ ,ב ָׁש ָעה
רּוח ,וְ זֹאת ַעל
ֶׁש ָחזַ ר ִמ ֵּבית ַה ֵּס ֶפרָ ,הלַ ְך ָּב ְרחֹוב ֲח ַסר ַמ ַּצב ַ
מּורה ָהיְ ָתה לְ ֵה ָע ֵרְך ְמ ִס ַּבת יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת
ַאף ֶׁש ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֲא ָ
ֶׁשּלֹוֵּ .ביתֹו ּכְ ָבר נִ ְר ָאה ֵמ ָרחֹוק ,וְ יָ ִאיר ִה ְת ַק ֵּדם לְ ֶע ְברֹו ִּב ְצ ָע ִדים
ּכֹוׁשלִ יםֵ .מרֹב ֶׁש ָהיָ ה ָעסּוק ְּב ַמ ֲח ָׁשבֹותּ ,כִ ְמ ַעט נִ ְת ַקל ְּב ַק ְּב ָצן
ְ
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים.
הֹוׁשיט יָ דֹו לְ ֵע ֶבר ָה ְ
ֶׁשּיָ ַׁשב ַעל ַה ִּמ ְד ָרכָ ה וְ ִ
אֹומר ׁשּוב וָ ׁשּוב.
ֵ
ּבֹותיְ ,צ ָד ָקה!' ָׁש ַמע אֹותֹו יָ ִאיר
ְ'צ ָד ָקה! ַר ַ
הּוא ִה ְת ַעּלֵ ם ִמ ֶּמּנּוֹ .לא ָהיָ ה לֹו ּכ ַֹח לְ ַע ְצמֹוְּ ,בוַ ַּדאי ֶׁש ֵאין לֹו
יסיו וְ ִה ְמ ִׁשיְך לָ לֶ כֶ תַ .אְך
ּכ ַֹח לַ ֲא ֵח ִרים .הּוא ִהכְ נִ יס יָ ָדיו לְ כִ ָ
עֹותיו ְּב ַמ ְט ֵּב ַע ֶׁשל ֲח ִמ ָּׁשה ְׁש ָקלִ ים ֶׁש ָהיָ ה ַאְך ְּבסֹוף ַהּיֹוםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָס ַפר ֶאת ַהּכֶ ֶסף ְּב ֻק ָּפתֹוּ ,גִ ּלָ ה ֶׁש ֲח ֵס ִרים
ָאז נִ ְת ְקלּו ֶא ְצ ְּב ָ
יֹוסף ֶאת
יתי לְ ַה ֲחזִ יר לְ ֵ
ֻמּנָ ח ְּבכִ יסֹו ַהיְ ָמנִ יְּ .ב ַה ְחלָ ָטה ֶׁשל ֶרגַ עְּ ,ב ֶפ ֶרץ ֶׁשל טּוב לֵ ב ,לֹו ֵמ ָאה ְׁש ָקלִ ים'ֲ .ח ָבל'ִ ,ה ְצ ַט ֵער'ָ ,ר ִצ ִ
הֹוציא יָ ִאיר ֶאת ַה ַּמ ְט ֵּב ַע וְ ִהּנִ יחֹו ְּבכַ ף יָ דֹו
ִ
ַה ַהלְ וָ ָאה ַהּיֹוםַ .א ְמ ִּתין לְ ָמ ָחר וְ ַא ֲחזִ יר לֹו
ֶׁשל ֶה ָענִ יַ .הּלָ ה ֵּב ֵרְך אֹותֹו ְּבכָ ל ַה ְּב ָרכֹות
אֹותּה ִּב ְׁשלֵ מּות'ּ .כָ ְך ָח ַׁשב לְ ַע ְצמֹו ַאְך לִ ְפנֵ י
ָ
ּובעֹוד ּכַ ָּמה ְּב ָרכֹות ֶׁשֹּלא
ּתֹורהְ ,
ַהּכְ תּובֹות ַּב ָ
ָׁשֹלׁש ַּדּקֹותֲ .א ָבל ַעכְ ָׁשוִ ,מ ֶּׁש ִּק ֵּבל ֵמ ָאה
רֹו
ב
ְ
ע
ֶ
לְ
ְך
ּיֵ
ח
ִ
יר
א
ִ
יָ
קֹום.
מ
ָ
ׁשּום
ּכְ תּובֹות ְּב
קֹוח ָה ַא ֲחרֹון ֶׁש ָּקנָ ה ְמ ִעיל,
ְׁש ָקלִ ים ֵמ ַהּלָ ַ
ּומ ֵהר לַ ֲחזֹר לְ ֵביתֹו.
ִ
ֵצ ַרף אֹותֹו ַא ְב ָר ָהם – ַּב ַעל ַה ֲחנּות – לַ ְּסכּום
ֶׁש ָהיָ ה ְּב ֻק ָּפתֹו וְ ָחזַ ר לְ ֵביתֹוָ ,ש ֵֹמ ַח ֶׁשּיּוכַ ל
ּכְ ֶׁשּיָ ִאיר ּכְ ָבר יָ ַׁשב ְּב ַח ְדרֹוַ ,ה ַּק ְּב ָצן ֵה ֵחל
לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ַהלְ וָ ָאה לִ ְׁשכֵ נֹו.
סֹופר ֶאת ַהּכֶ ֶסף ֶׁש ְּב ֻק ָּפתֹו .הּוא ּגִ ּלָ ה
ֵ
ֶׁש ַהּיֶ לֶ ד ֶׁש ֶה ֱענִ יק לֹו זֶ ה ַע ָּתה ַמ ְט ֵּב ַע ֶׁשל
ָה ֶע ֶרב ּכְ ָבר יָ ַרד ַעל ָה ִעירּ ,כְ ֶׁשּנָ ַקׁש ַא ְב ָר ָהם
ֲח ִמ ָּׁשה ְׁש ָקלִ יםִ ,ה ְׁשלִ ים ֶאת ַה ְּסכּום
אתי
יֹוסף ַה ָּׁשכֵ ןּ'ָ .ב ִ
ַעל ֶּדלֶ ת ֵּביתֹו ֶׁשל ֵ
ֶׁש ַּב ֻּק ָּפה לְ ֵמ ָאה ְׁש ָקלִ ים ְּב ִדּיּוק' .זֶ ה ַהּזְ ַמן
מּותּה'ָ ,א ַמר.
לְ ַה ֲחזִ יר לְ ָך ֶאת ַה ַהלְ וָ ָאה ִּב ְׁשלֵ ָ
יציק'ָ ,ח ַׁשב
לְ ַקּיֵ ם ֶאת ַה ַה ְב ָט ָחה ֶׁשּלִ י לְ ִא ִ
יֹוסף'ֶ .את ָה ֱא ֶמת א ַֹמר
'ּכַ ָּמה טֹוב!' ָצ ַהל ֵ
יציק ָהיָ ה ְּבנֹו ַהּיָ ִחיד ֶׁשּגָ ַדל ִעּמֹו
לְ ַע ְצמֹוִ .א ִ
לְ ָךֶׁ ,ש ַהּכֶ ֶסף ַהּזֶ ה ָהיָ ה ַה ְּסכּום ָה ַא ֲחרֹון
לְ ַבּדֹוִ .א ְׁשּתֹו נִ ְפ ְט ָרה לִ ְפנֵ י זְ ַמן ַרב ,וְ ַה ְּׁשנַ יִ ם
ּנֹותר לִ י ִּב ְמזֻ ָּמןֹ .לא ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁש ֶאזְ ַּד ֵּקק
ֶׁש ַ
ּבֹוד ִדים ָּבעֹולָ ם וְ ָחיּו זֶ ה לְ ַצד זֶ ה.
ְ
ָהיּו
לֹו ,וְ לָ כֵ ן ִה ְסּכַ ְמ ִּתי לְ ַהלְ וֹות אֹותֹו לְ ָך ,אּולָ ם
ֲא ִביגְ דֹור ַה ַּק ְּב ָצן ּגִ ֵּדל ֶאת ְּבנֹו ּכְ כָ ל ֶׁשּיָ כֹול
ַהּב ֶֹקר נִ זְ ּכַ ְר ִּתי ֶׁשּזֶ הּו יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשל ְּבנִ י.
ָהיָ ה ,וְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ֶׁשֹּלא יֶ ְח ַסר לֹו ָּד ָברֲ .א ָבל
בּוע ֶׁש ָע ַבר ַמ ָּתנָ ה ּגְ דֹולָ ה,
ִה ְב ַט ְח ִּתי לֹו ָׁש ַ
בֹודה ְמ ֻס ֶּד ֶרת ֹלא ָהיְ ָתה לֹו ,וְ ֵע ֶסק
ּכֵ יוָ ן ֶׁש ֲע ָ
ַה ַּק ְּב ָצנּות ֹלא ִהכְ נִ יס ּכְ ָס ִפים ַר ִּבים לְ ֶח ְׁשּבֹונֹו ,נֶ ֶאלְ צּו ָה ָאב וְ ַה ֵּבן ֲא ָבל ֹלא ָהיָ ה ְּביָ ִדי ּכֶ ֶסף ְמזֻ ָּמן ּכְ ֵדי לִ ְקנֹות לֹו ַמ ָּתנָ ה ֶׁשּכָ זֹאת.
לִ ְחיֹות ַחּיֵ י עֹנִ י וְ ַד ְחקּות.
ּומ ְׂש ָח ִקים.
ַעכְ ָׁשו ֵא ֵצא ַמ ֵהר ֶאל ָה ְרחֹוב וַ ֲא ַח ֵּפשֹ ֲחנּות ַמ ָּתנֹות ִ
ּתֹודה לְ ָךַ ,א ְב ָר ָהם!'
ָ
יציק לְ ֵבית ַה ֵּס ֶפר ,הּוא ִּב ֵּקׁש ֵמ ָא ִביו:
ְּבאֹותֹו ּב ֶֹקר ,לִ ְפנֵ י ֶׁשּיָ ָצא ִא ִ
רּוע ,וְ ֵאינֹו
ַ'א ָּבאֲ ,אנִ י ָצ ִריְך ְמ ִעיל ָח ָדׁשַ .ה ְּמ ִעיל ֶׁשּיֵ ׁש לִ י ַעכְ ָׁשו ָק ַ
יח
יח לֹו ֶׁש ִאם יַ ְרוִ ַ
ּומ ַהּקֹר'ֲ .א ִביגְ דֹור ִה ְב ִט ַ
ֵמגֵ ן ָעלַ י ֵמ ַהּגֶ ֶׁשם ֵ
בּוע
ַמ ְס ִּפיק ּכֶ ֶסף ,יִ ְקנֶ ה לֹו ְמ ִעיל ָח ָדׁשְּ .ב ַד ְרּכֹו לִ ְמקֹומֹו ַה ָּק ַ
ָר ָאה ֲא ִביגְ דֹור ְמ ִעיל ְמ ֻׁש ָּבח וְ יָ ֶפהֶׁ ,ש ְּמ ִחירֹו ֵמ ָאה ְׁש ָקלִ ים.
ּכָ ל ַהּיֹום ִה ְמ ִּתין ְּב ִצ ִּפּיָ ה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ְּביָ דֹו ַה ְּסכּום ַה ָּדרּוׁש ,וְ כָ ֵעת,
•
ּופ ַסע ֶאל ַה ֲחנּות
מֹוׁשבֹו ָ
ָ
ּכְ ֶׁש ִה ִּׂשיג ֶאת ַהּכֶ ֶסףָ ,קם ִמ ְּמקֹום
לִ ְרּכֹׁש ְמ ִעיל לִ ְבנֹו יַ ִּקירֹו.
יעיםָ .א ְמנָ ם ַה ַה ְׁש ָּפ ָעה
טֹוביםֲ ,א ִפּלּו ְק ַטּנִ יםַ ,מ ְׁש ִּפ ִ
ּכֵ ןַ ,מ ֲע ִשֹים ִ
מּוד ִעים לָ ּה,
ּכְ ֶׁש ִה ְת ָק ֵרב ָר ָאה ֶאת ַּב ַעל ַה ֲחנּות ַמ ְת ִחיל לְ ַס ֵּדר ֶאת ֲחנּותֹו ֶׁשּלָ ֶהם ֹלא ָּת ִמיד נִ ְר ֵאית לְ ֵעינֵ ינּו ,וְ ֹלא ָּת ִמיד ָאנּו ָ
לִ ְק ַראת ְסגִ ָירה .הּוא ִהזְ ָּד ֵרז וְ ָקנָ ה ֶאת ַה ְּמ ִעיל ַה ְמ ֻב ָּקׁש ,וְ ִׁשלְ ֵׁשל ֲא ָבל ָאסּור לָ נּו לְ זַ לְ זֵ ל ָּב ֶהם ִמּׁשּום ּכָ ְך.
אֹותּה
ָ
טּופהִ ,ק ֵּבל
א-יֹוסף ִעם ַמ ָּתנָ ה ּגְ דֹולָ ה וַ ֲע ָ
ֵ
ּכְ ֶׁש ָחזַ ר ַא ָּב
יָ ִאיר ְּב ִש ְֹמ ָחה ַר ָּבה ,וְ כָ ל ָה ֶע ֶצב ֶׁש ָהיָ ה ָׁשרּוי ַעל ָּפנָ יו ְּב ַמ ֲהלַ ְך
ַהּיֹום ּכֻ ּלֹו ,נִ ְמ ַחק ּכְ ֹלא ָהיָ ה .וְ ִאיׁש ֹלא ִׁש ֵערֶׁ ,ש ֶאת ּכָ ל ּגַ לְ ּגַ ל
סֹובב יֶ לֶ ד ֶא ָחד ָק ָטן ְּב ַמ ֲע ֶשֹה ֶא ָחד ָק ָטן...
ַה ְמא ָֹרעֹות ַהּזֶ ה ֵ
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