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מורה :יוסי אם היו לך  200שקלים בכיס ונפלו לך  100שקלים ,מה
זה אומר? יוסי :שאלו לא המכנסיים שלי...

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשה מאירה

פרשת וארא תשפ"א

שאלות בפרשה

זְ ִריזּות ִּב ְמקֹום ַע ְק ָׁשנּות
ּתֹורה ַמ ְת ִחילָ ה לְ ַס ֵּפר לָ נּו ַעל ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות
ְּב ָפ ָר ַׁשת וָ ֵא ָרא ַה ָ
ֶׁש ִּק ְּבלּו ַה ִּמ ְצ ִריםַ .ה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵה ִביא ַעל ִמ ְצ ַריִ ם ֶאת
ַה ַּמּכֹותּ ,כְ ֵדי לְ ַׁשכְ נֵ ַע ֶאת ַּפ ְרעֹה לְ ַׁשּלֵ ַח ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלָ .היּו
ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ֶׁש ַּפ ְרעֹה ּכְ ָבר ּכִ ְמ ַעט ִה ְסּכִ יםֲ ,א ָבל ַא ַחר ּכָ ְך הּוא
ָחזַ ר לְ סּורֹוַ ,עד ַא ֲח ֵרי ַה ַּמּכָ ה ָה ֲע ִׂש ִירית ַה ָּק ָׁשה.
יח ַמ ֶּׁשהּו ֵמ ָה ַע ְק ָׁשנּות ֶׁשּלֹו? ָּברּור ֶׁשֹּלא!
ַה ִאם ַּפ ְרעֹה ִה ְרוִ ַ
ּובּסֹוף
נֹוספֹותַ ,
ָה ַע ְק ָׁשנּות ֶׁשּלֹו ַרק ּגָ ְר ָמה לֹו לְ ַק ֵּבל ַמּכֹות ָ
ֹלח ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאלִ .אם הּוא ָהיָ ה ַמ ְסּכִ ים ּכְ ָבר
הּוא נֶ ֱאלַ ץ לִ ְׁש ַ
ַּב ַה ְת ָחלָ ה לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּנָ כֹוןָ ,היָ ה נִ ְמנָ ע ִמ ֶּמּנּו ַה ֵּס ֶבל
ֶׁשל ֶע ֶׂשר ַה ַּמּכֹות!
ִמ ַּפ ְרעֹה ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד לְ ַע ְצ ֵמנּוֶׁ ,שּלִ ְפ ָע ִמים ָע ִדיף לָ נּו
לִ נְ הֹג ִּבזְ ִריזּות וְ לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּנָ כֹון ,וְ ֹלא לְ ִה ְת ַע ֵּקׁש.
לְ ָמ ָׁשלִ ,אם ַא ָּבא וְ ִא ָּמא ְמ ַב ְּק ִׁשים ֵמ ִא ָּתנּו לַ ֲעׂשֹות ַמ ֶּׁשהּו,
ֲח ָבל לָ נּו לְ ִה ְת ַע ֵּקׁש ּולְ ָס ֵרב אֹו לְ ִה ְת ַע ֵּצלֶ ,אּלָ א ָעלֵ ינּו לְ ִהזְ ָּד ֵרז
אֹותם וְ ָה ֱא ֶמת – ּגַ ם ֶאת ַע ְצ ֵמנּו!
ּובכָ ְך נְ ַׂש ֵּמ ַח ָ
וְ לִ ְׁשמ ַֹע ְּבקֹולָ ם ְ

 .1מהי המכה האחרונה שמוזכרת בפרשתנו?
 .2איזו מכה לא הצליחו החרטומים לעשות ,ומה הם אמרו?
 .3מה היתה מכת "ערוב"?
 .4מה קרה לצפרדעים כשפסקה מכת הצפרדע?
 .5מה עשה משה כדי להתחיל את מכת השחין?
 .6מי היכה ביאור לפני מכת הדם?
 .7אחרי איזו מכה אמר פרעה "ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים"?
 .8מה היה שמם של בני לוי?
חידת חדגא :האם תדעו מה הקשר בין חנניה מישאל ועזריה
לבין הצפרדעים במצרים?
חידת פולקע:
מה הפרש השנים בין גילו של אהרון לגילו של משה?

תמונות בפרשה

ברד  -צלליות

תשבץ המכות

מצאו לְ מה רומזות התמונות!

איזו צללית מתאימה למקור?

שבצו את  10המכות בתשבץ!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

3

5

2

4

6

דם • צפרדע • כינים • ערוב • דבר
שחין • ברד • ארבה • חושך • בכורות

ַמ ְטמֹון
ַהּזָ ָהב
סיפור לשבת

דני :אמא ,אני היחיד שענה על שאלה בכיתה!
אמא :כל הכבוד! מה היתה השאלה?
דני :מי לא הכין שיעורי בית...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

שמחה פשיטיק

ַה ִּסּפּור ּכֻ ּלֹו ִה ְת ִחיל ֵאי ָאז ִּב ְת ִחּלַ ת ַה ַּקיִ ץַ .מ ְחמּוד יָ ָצא
חּוסין ֲח ֵברֹו'ָ .מה
ֵ
בֹודתֹו ַּב ֲעלֹות ַׁש ַחרָׁ ,שם ָּפגַ ׁש ֶאת
לַ ֲע ָ
חּוסין ַּב ֲח ִביבּותָּ .ת ִמיד ָהיָ ה ִאיׁש
נִ ְׁש ָמעַ ,מ ְחמּוד?' ָּפנָ ה ֵאלָ יו ֵ
ָח ִביב לְ כֻ ּלָ ם .וְ ֶאת ַמ ְחמּוד ,לְ ַמ ְר ִּבית ַה ֶּפלֶ א ,זֶ ה ִע ְצ ֵּבן'ַ .הּכֹל
ְּב ֵס ֶדר ּגָ מּור'ֵ ,ה ִׁשיב ְּבח ֶֹסר ִענְ יָ ן ,וְ ֹלא ָט ַרח לִ ְׁשאֹל ַּב ֲחזָ ָרה
חּוסיןֶ .ה ָח ֵבר ָמ ַׁשְך ִּבכְ ֵת ָפיו וְ ִה ְמ ִׁשיְך ָהלְ ָאה.
ָמה ְׁשלֹומֹו ֶׁשל ֵ

אֹומ ִרים ֶׁש ָה ַא ֲחרֹון ֶׁש ֵה ִציק לֹו – ֹלא
ֶׁשהּוא יִ ְש ַֹמח ִּב ְמיֻ ָחדְ ...
חּוסין ָׁש ַמע
ִסּיֵ ם טֹוב ...הּוא ִּת ְמהֹונִ י ֲא ָבל ְמ ֻסּכָ ן' .לְ ַא ַחר ֶׁש ֵ
ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ,הּוא ֶה ְחלִ יט לִ ְבר ַֹח ֵמ ַה ָּמקֹוםּ'ְ .ב ַסְך ַהּכֹל ֲאנִ י
ֹלא ָא ֵׁשם ַּב ֶּמה ֶׁש ָּק ָרה'ִ ,ה ְצ ִּדיק ֶאת ַמ ֲע ֵשֹהּוֵ .מ ָאז ִה ְת ָח ֵרט
ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמיםֲ ,א ָבל ָּפ ַחד ֲא ִפּלּו לָ גֶ ֶׁשת לְ ָס ִעיד ּולְ ַׁשּלֵ ם לֹו
ַעל ַהּגָ ָמל.

ימים ָּב ִּתים
יהם ָע ְבדּו ּכְ ַבּנָ ִאים ֻמ ְמ ִחים .יַ ַחד ָהיּו ְמ ִק ִ
ְׁשנֵ ֶ
ּומ ְבנִ ים ֲא ֵח ִרים .לִ ְפ ָע ִמים ִק ְּבלּו ַהזְ ָמנֹות לִ ְבנִ ּיַ ת ַה ָּב ִּתים,
ִ
ּומכְ רּו לְ ַא ַחר ִמּכֵ ןָ .היּו ּגַ ם ִמ ְק ִרים
וְ לִ ְפ ָע ִמים ָּבנּו ְּבלִ י ַהזְ ָמנָ ה ָ
ֶׁש ָּב ֶהם נִ ְק ְראּו לַ ֲהרֹס ַּביִ ת ַקּיָ ם וְ לִ ְבנֹות ַא ֵחר ַּת ְח ָּתיו .לַ ְמרֹות
ּפֹועל ָחרּוץ ֶׁש ִּמּלֵ א
ח ֶֹסר ַה ֲח ִביבּות ֶׁשל ַמ ְחמּוד ,הּוא ָהיָ ה ֵ
בֹודה
חּוסין ֶאת ָה ֲע ָ
בֹודתֹו ּכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִריְך .לָ כֵ ן ֹלא ִה ְפ ִסיק ֵ
ֶאת ֲע ָ
ַה ְמ ֻׁש ֶּת ֶפת ִעּמֹו.

וְ ַעכְ ָׁשוָ ,ח ֵמׁש ָׁשנִ ים לְ ַא ַחר ִמּכֵ ןׁ ,שֹולֵ ף ַמ ְחמּוד ֶאת ַה ְּקלָ ף
ַה ְמ ַאּיֵ ם ַהּזֶ ה .הּוא ָעלּול לְ גַ ּלֹות לְ ָס ִעיד ִמי ָה ַרג ֶאת ַהּגָ ָמל
נֹותר ֶאּלָ א לְ ַה ֲעלִ ים ַעיִ ן ֵמ ַהּגְ נֵ ָבה ֶׁשהּוא
חּוסין ֹלא ַ
ֶׁשּלֹו .לְ ֵ
עֹומד לְ ַב ֵּצ ַעָ .ה ַא ְרנָ ק ַה ָּמלֵ א ְּב ַמ ְט ְּבעֹות ָע ַבר לִ ְרׁשּותֹו ֶׁשל
ֵ
חּוסין
אֹותָך לֵ ָהנֹות ְּביַ ַחד'ָ ,א ַמר לְ ֵ
ַמ ְחמּוד'ֲ .אנִ י ֲע ַדיִ ן ַמזְ ִמין ְ
ִּבנְ ִדיבּותֲ .א ָבל הּוא ֵס ֵרבַ .מ ְחמּוד ָמ ַׁשְך ִּבכְ ֵת ָפיו וְ ִהכְ נִ יס ֶאת
ָה ַא ְרנָ ק לְ כִ יסֹו.

יסתֹו ֶׁשל ַּביִ ת ֹלא ּגָ דֹול,
ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ֵהם ִה ְת ִחילּו ַּב ֲה ִר ָ
יֹותרֵ .הם
בֹוּה ֵ
יֹותר וְ גָ ַ
ִמּתֹוְך ּכַ ּוָ נָ ה לִ ְבנֹות ִּב ְמקֹומֹו ַּביִ ת ָר ָחב ֵ
יסה
ָע ְבדּו ִּב ְׁש ִת ָיקה – ּכְ כָ ל ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְקרֹא לָ ַר ַעׁש ֶׁשל ַה ֲה ִר ָ
אתי!'
חּוסיןּ'ִ :ת ְר ֶאה ָמה ָמ ָצ ִ
'ׁש ִת ָיקה' – ַעד ֶׁשּלְ ֶפ ַתע ָק ָרא ֵ
ְ
ּתֹובב לְ ֶע ְברֹו וְ ִה ִּביט ַּב ֶּמה ֶׁש ָא ַחז ְּביָ דֹוָ .היָ ה זֶ ה
ַמ ְחמּוד ִה ְס ֵ
ּובלּויָ ,מלֵ א ְּב ַמ ְט ְּבעֹות זָ ָהב'ֵ .איזֶ ה י ִֹפי!' ָא ַמר
ַא ְרנָ ק יָ ָׁשן ָ
ּופ ְתאֹם ָחזְ ָרה ֵאלָ יו ַה ֲח ִביבּותּ' .בֹוא נִ ְת ַחּלֵ ק ַּבּכֶ ֶסף
ַמ ְחמּוד ִ
יע ִּבנְ ִדיבּות.
בֹודה ַה ָּק ָׁשה ֶׁשּלָ נּו!' ִה ִּצ ַ
וְ נֵ ֵצא לְ ֻח ְפ ָׁשה ֵמ ָה ֲע ָ

ּוב ֲחנֻ ּיֹות
ּתֹובב ַמ ְחמּוד ֵּבין ַה ְּׁשוָ ִקים ַ
ֵמאֹותֹו יֹום וָ ֵאילַ ְך ִה ְס ֵ
ּופּזֵ ר ֶאת ַהּכֶ ֶסף ֶׁשּלָ ַקח .הּוא ָקנָ ה וְ ָקנָ ה וְ ָקנָ ה ,וְ ִה ְרּגִ יׁש
ִ
ַה ְמ ֻא ָּׁשר ֲעלֵ י ֲא ָדמֹות .יֹום ֶא ָחד ְּב ֵעת ֶׁש ִה ְת ַמ ַּקח ִעם ַא ַחד
ַהּמֹוכְ ִרים ַּבּׁשּוק ַעל ְמ ִחירֹו ֶׁשל ֲאגַ ְר ָטל ֻמזְ ָהב וְ יָ ָקרִ ,ה ְתנַ ְּפלּו
לֹומר
ַ
ׁשֹוט ִרים וְ ָאזְ קּו אֹותֹו לִ ְפנֵ י ֶׁש ִה ְס ִּפיק
ְ
ֹלׁשה
ָעלָ יו ְׁש ָ
ֹאמר
הֹודיעּו לֹו ְּב ֻח ְמ ָרהּ' .כָ ל ַמה ֶּׁשּת ַ
ִמּלָ ה'ַ .א ָּתה ָעצּור!' ִ
ֵמ ַע ָּתה וָ ֵאילַ ְך – יָ כֹול לְ ַׁש ֵּמׁש נֶ גְ ְּדָך ַּב ִּמ ְׁש ָּפט!'

חּוסין ִה ְס ַּתּכֵ ל ָעלָ יו ּכְ ַעל ִמי ֶׁשּנִ ְט ְר ָפה ָעלָ יו ַּד ְעּתֹו'ֲ .א ָבל
ֵ
לֹומר'ַ .עכְ ָׁשו הּוא ֶׁשּלָ נּוּ '...גִ ֵחְך
זֶ ה ֹלא ּכֶ ֶסף ֶׁשּלָ נּו!' נִ זְ ַעק ַ
ַמ ְחמּודּ'ַ .ב ַעל ַה ַּביִ ת ּכַ ּנִ ְר ֶאה ָׁשכַ ח ֶׁש ֻּמּנָ ח ֶא ְצלֹו ַּב ִּקיר ְצרֹור
ַמ ְט ְּבעֹות .לָ כֵ ן ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים ְּבּכֵ יף לָ ַק ַחת אֹותֹו וְ לַ ְחּגֹגּ .גַ ם
חּוסין
ִאם הּוא יִ ּזָ כֵ ר לְ ַב ֵּקׁש אֹותֹו ,נַ ּגִ יד ֶׁשֹּלא ָר ִאינּו ּכְ לּום'ֵ .
יֹוצאֹות
ׁשֹומ ַע ֶאת ַה ִּמּלִ ים ַה ְמפ ָֹרׁשֹות ְ
ֵ
ֹלא ֶה ֱא ִמין ֶׁשהּוא
ִמ ִּפיו ֶׁשל ַמ ְחמּוד .הּוא ִה ְפנָ ה לֹו ֶאת ָע ְרּפֹו וְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן לְ ִה ְס ַּתּלֵ ק
יאה ֶׁשל ַמ ְחמּוד,
ֵמ ַה ָּמקֹוםֶ .אּלָ א ֶׁש ָאז ִה ִּׂשיגָ ה אֹותֹו ַה ְּק ִר ָ
ֶׁש ִּצ ְמ ְר ָרה ֶאת ּגֵ וֹו'ֲ :אנִ י ַרק ַמזְ ּכִ יר לְ ָך ֶאת ַהּגָ ָמל ַּב ִּמ ְד ָּבר'...

לֹומר חּוץ ִמּלִ ְׁשאֹל ׁשּוב וָ ׁשּוב'ֶ :מה
לְ ַמ ְחמּוד ֹלא ָהיָ ה ָמה ַ
ּׁשֹוט ִרים ֹלא ִה ְס ִּבירּו.
אֹותי?' ֲא ָבל ַה ְ
יתי? לָ ָּמה ֲע ַצ ְר ֶּתם ִ
ָע ִׂש ִ
חֹוק ִרים ּכְ ָבר יְ ַס ְּפרּו לְ ָך'ָ ,ענּו ִּב ְק ִׁשיחּותַ .מ ְחמּוד ֻה ְׁשלַ ְך
ַ'ה ְ
חֹוק ִרים ָאכֵ ן ִה ְס ִּבירּו לֹו
לְ ָתא ַמ ֲע ָצר ַמ ְצ ִחיןּ ,ולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ַה ְ
ּתֹוב ְב ָּת ַּב ֲהמֹון ְמקֹומֹות וְ ֵה ַפ ְצ ָּת ַמ ְט ְּבעֹות
ֶאת ִּפ ְׁשעֹו'ִ :ה ְס ַ
מּודע לְ כָ ְך ֶׁשּזֶ הּו ָעוֹן ָחמּור ְמאֹד ֶא ְצלֵ נּו
ָ
ְמזֻ ּיָ ִפים! ַא ָּתה
יע
ַּב ְּמ ִדינָ ה ,נָ כֹון? ַעל ֲע ֵב ָרה ּכָ זֹאת ָהעֹנֶ ׁש ַה ֵּמ ַר ִּבי ָעשֹּוי לְ ַהּגִ ַ
לְ ַמ ֲא ַסר עֹולָ םַ ,עד סֹוף ַחּיֶ יָך'.
חּוסיןָ ,היָ ה ַׁשּיָ ְך
ִה ְת ָּב ֵרר ּכִ י ַה ַּביִ ת ֶׁשאֹותֹו ָה ְרסּו ַמ ְחמּוד וְ ֵ
נֹודע ֶׁשּנִ ְת ַּפס וְ ֻה ְׁשלַ ְך לַ ּכֶ לֶ א ,לִ ְפנֵ י ֶׁש ִה ְס ִּפיק
ֶּב ָע ָבר לְ זַ ּיְ ָפן ָ
הֹוציא ֶאת ַה ַּמ ְטמֹון ִמ ִּקירֹות ֵּביתֹוַ .מ ְחמּודֶׁ ,שּלָ ַקח ֶאת
לְ ִ
ּובגְ נֵ ָבהָ ,ה ֳע ַמד לְ ִמ ְׁש ָּפטֶׁ ,ש ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר
ַהּכֶ ֶסף ְּבלִ י ְרׁשּות ִ
יָ ָצא ִמ ֶּמּנּו ִּבגְ זַ ר ִּדין ָחמּור'ַ :מ ֲא ַסר עֹולָ ם!'

חּוסין.
יֹותר ֶׁשל ֵ
ֶהלֶ םַ .הּגָ ָמל ַּב ִּמ ְד ָּבר ָהיָ ה ַהּסֹוד ַה ָּׁשמּור ְּב ֵ
ִאם ַמ ְחמּוד זֹוכֵ ר זֹאת וְ עֹוד ְמ ַאּיֵ ם ָעלָ יו ַּב ֵּמ ָידע ַהּזֶ ה – הּוא
ָאבּודַ .ה ְמא ָֹרע ִה ְת ַר ֵחׁש לִ ְפנֵ י ִמ ְס ַּפר ָׁשנִ יםְּ ,ב ֵעת ֶׁש ָּצ ֲעדּו
חּוסיןֶׁ ,ש ָא ַהב לִ ירֹות ִח ִּציםָ ,מ ַׁשְך ַּב ֶּק ֶׁשת
ֵ
ַה ְּׁשנַ יִ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר.
ְּבכָ ל ּכֹחֹו וְ יָ ָרה ֵחץ ֻמ ְׁש ָחז לְ ֵע ֶבר ֵעץ ְס ָרק ֶׁש ָע ַמד ָרחֹוק
•
ִמ ָּׁשם .הּוא ָהיָ ה ָאמּור לִ ְפּג ַֹע ּבּול ְּבגֶ זַ ע ָה ֵעץֲ ,א ָבל ּגָ ָמל
יעה...
ָא ִדיׁש ֶׁש ְּב ִדּיּוק ָע ַבר ָׁשם – ָס ַפג ֶאת ַה ְּפגִ ָ
יחים,
יֵ ׁש ּכָ אן ָא ְמנָ ם ֶאת ַה ֶּמ ֶסר ַה ָּפׁשּוט ֶׁש ִּמּגְ נֵ ָבה ֵאין ַמ ְרוִ ִ
רֹואים זֹאת ַּב ְּמ ִציאּות.
ֹלא ָהיָ ה לַ ּגָ ָמל ִסּכּויַ .ה ֵחץ נִ נְ ַעץ ְּברֹאׁשֹו וְ הּוא ֵמת ַּב ָּמקֹוםֲ .א ָבל ִאם נַ ֲע ִמיקֹ ,לא ָּת ִמיד ָאכֵ ן ִ
יחים.
יח ֶאת יָ ָדיו ַעל רֹאׁשֹו ְּב ַצ ַער ,וְ ִאּלּו ַמ ְחמּוד ָצ ַחק לְ ִע ִּתים נִ ְר ֶאה ֶׁש ֵאּלֶ ה ֶׁש ִּמ ְתנַ ֲהגִ ים ֹלא ּכָ ָראּוי ּכֵ ן ַמ ְרוִ ִ
חּוסין ִהּנִ ַ
ֵ
יהּודים ֲאנַ ְחנּו ְמ ֻצּוִ ים לְ ַה ְמ ִׁשיְך וְ לִ נְ הֹג
טֹועהַ ,הּגָ ָמל ַהּזֶ ה ַׁשּיָ ְך ֲא ָבל ָמה ָה ֱא ֶמת? ּכִ ִ
ֶ
ְצחֹוק ּגָ דֹול וְ ָא ַמר'ִ :אם ֲאנִ י ֹלא
לְ ָס ִעיד ַה ִּת ְמהֹונִ יִ .אם הּוא יֵ ַדע ִמי ָה ַרג אֹותֹוֹ ,לא נִ ְר ֶאה לִ י ְּביַ ְׁשרּות ּגַ ם ִאם ָהעֹנֶ ׁש ֵאינֹו נִ ְר ֶאה לָ ַעיִ ן.
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