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 מה יכול להטביע אוניה ולא שוקל כלום? חור... איך קוראים למוכר פלאפל? שמחה ריף...(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת בשלח תשפ"א

שאלות בפרשה

ֵאין יֵ אּוׁש ָּבעֹולָ ם!
יעת יַ ם סּוףַ .הּנֵ ס ָהיָ ה
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ַׁשּלַ ח ְמ ֻס ָּפר ַעל ְק ִר ַ
ָעצּוםַ :הּיָ ם נִ ְק ַרע לִ ְׁשנַ יִ ם וְ כָ ְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְּצלּו ֵמ ַה ִּמ ְצ ִרים
יהם.
ֶׁש ָר ְדפּו ַא ֲח ֵר ֶ
ֲא ָבל ֶרגַ ע לִ ְפנֵ י ֶׁש ַהּיָ ם נִ ְב ַקעַ ,ה ַּמ ָּצב ָהיָ ה ָק ֶׁשה ְמאֹודַ .הּיָ ם
יעים ִּבכְ לִ י ֶרכֶ ב
ָח ַסם ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ִמּלְ ָפנִ יםֵ ,מ ָאחֹור ַה ִּמ ְצ ִרים ַמּגִ ִ
ּופ ָר ִׁשיםַ .הּכֹל ַמ ָּמׁש נִ ְר ֶאה ָאבּוד! ֵאין ִסּכּוי! ַאְך ּכְ מֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ָ
יֹוד ִעים ,לַ ְמרֹות ַהּכֹל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ַּצלַ ,הּיָ ם נִ ְב ַקע וְ ַה ִּמ ְצ ִרים
ְ
ָט ְבעּו ּבֹו.
יעת ַהּיָ םֶׁ ,שּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר נִ ְר ֶאה
ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ִמ ִּסּפּור ְק ִר ַ
לָ נּו ֶׁש ַה ַּמ ָּצב ַמ ָּמׁש ָק ֶׁשה וְ ֵאין ִסּכּוי לָ ֵצאת ִמ ֶּמּנּו ְּב ָׁשלֹוםָ ,אסּור
לְ ִה ְתיָ ֵאׁש! ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ְּצלּו ּכְ נֶ גֶ ד ּכָ ל ַה ִּסּכּויִ ים ַהּנִ ְר ִאים לָ ַעיִ ן,
וְ זָ כּו לְ נִ ִּסים ּגְ דֹולִ ים ַעד ּכְ ֵדי ּכָ ְך ֶׁשּכֻ ּלָ ם ָּפ ְתחּו ְּב ִׁש ָירהָ :א ִׁש ָירה
לַ ה' ּכִ י גָ אֹה ּגָ ָאה!

 .1מי לקח את עצמות יוסף ממצרים?
 .2מי אמר למי 'התייצבו וראו את ישועת ה''?
 .3על מה נאמר שהוא עמד כמו חומה מימין ומשמאל?
 .4איזה דבר מיוחד היה בעמוד הענן בקריעת הים?
 .5מי שרה עם הנשים בתופים?
 .6איפה היו שנים עשר מעיינות ושבעים תמרים?
 .7מה קרה למן שהושאר למחרת?
 .8על איזו מלחמה מסופר בסוף הפרשה?
חידת חדגא  -הסבירו:
לא יכלו לשתות בגלל 'מרים' ,אבל זכו לשתות בזכות 'מרים'
חידת פולקע:
מה הקשר בין ידיו של משה רבינו לבין נחש?

תמונות בפרשה

מילים מבולבלות

מצאו למה רומזות התמונות!

זהו את המילים והביטויים מתוך שירת הים!
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מרמה בי
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שעמום עמי
__________
זועם תקין
__________
מוכן
__________
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מיינך
__________

ִמ ְב ָצע
ִלזְ ַמן ֻמגְ ָּבל
סיפור לשבת

שלושה גנבים נכנסו לבית .אדם ראה אותם והזמין משטרה .הגנבים נכנסו לשלושה שקים שמצאו,
ושם התחבאו .השוטר הגיע ,בעט בשק הראשון ושמע 'הב הב' .בעט בשק השני ושמע 'מייאו'.
השוטר אכן חשב שאלו כלב וחתול .הוא המשיך ובעט בשק האחרון .שום תגובה .עוד פעם ,ושקט.
בפעם השלישית ,יצא הגנב מהשק וצרח' :אורז אורז ,מה אתה לא מבין?!'...
						

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

שמחה פשיטיק

חֹוׁשב
אֹותי? ֲאנִ י ּכְ ָבר ֵ
ַאלְ ְפ ֶרד ָהיָ ה ַא ַחד ָה ֲאנָ ִׁשים ָה ֲע ִׁש ִירים ָּב ֲעיָ ָרה .הּוא נִ ֵהל ְּבמֹו ִּבכְ לָ ל ָּפ ַתח ֶאת ַה ֲחנּות? ַרק ּכְ ֵדי לְ ַה ְרּגִ יז ִ
יָ ָדיו ֶאת ֲחנּות ַה ֵּפרֹות וְ ַהיְ ָרקֹות ַהיְ ִח ָידה ְּבכָ ל ַה ְּס ִב ָ
יבה ,וְ כָ ל לִ ְסגֹר ֶאת ַה ֲחנּות ֶׁשּלִ י'ִ ,סּיֵ ם ַאלְ ְפ ֶרד ְּב ָפנִ ים ֲעצּובֹות.
יהם ַרק ֶא ְצלֹוֹ .לא ָהיּו לֹו
ּיֹות ֶ
עֹורכִ ים ֶאת ְקנִ ֵ
ּתֹוׁש ִבים ָהיּו ְ
ַה ָ
ִמ ְת ָח ִרים ,וְ כָ ְך ַה ַּמ ָּצב ָהיָ ה ָאמּור לְ ִה ָּׁש ֵאר עֹוד ָׁשנִ ים ַרּבֹות'ַ .אל ִּת ְתיָ ֵאׁש'ָ ,ענְ ָתה לֹו ִא ְׁשּתֹוּ'ַ .ת ְמ ִׁשיְך לִ ְפּת ַֹח ֶאת ַה ֲחנּותַ ,רק
עֹוררּו וְ יִ ּזָ כְ רּו
ִּב ְׁש ִביל ַה ְּב ִריאּות ֶׁשּלְ ָך .אּולַ י יֹום ֶא ָחד ֲאנָ ִׁשים יִ ְת ְ
ַּב ֲעיָ ָרה ְק ַטּנָ ה ֶׁשּכָ זֹאתֵ ,אין ָמקֹום לִ ְׁשנֵ י יַ ְר ָקנִ ים.
אֹותם ְּבנֶ ֱא ָמנּות ּכֹה ּגְ דֹולָ ה.
ּומי ֵׁש ֵרת ָ
ִמי ָּד ַאג לָ ֶהם ּכָ ל ַה ָּׁשנִ יםִ ,
יצ ְ
הֹוד ָעה ֻמ ְק ֶּד ֶמתִ ,הכְ ִריז ִר ַ
אּולָ ם ְּביֹום ָּב ִהיר ֶא ָחדְּ ,בלִ י ָ
ּטֹובים .הּוא
'ארד ֵאינֹו ֵמ ַה ִ
יצ ְ
'ארד ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ֲח ֵברֹות ֶׁש ַה ֵּׁשרּות ֵא ֶצל ִר ַ
יח ָתּה ֶׁשל ֲחנּות יְ ָרקֹות ֲח ָד ָׁשהַ .היְ ִד ָ
ַעל ְּפ ִת ָ
יעה ִהּכְ ָתה ְּב ֶהלֶ ם ַמ ְר ֶּבה לִ ְצעֹקִ ,מ ְתנַ ֵהל ַּב ֲע ַצלְ ַּתיִ ם ,וְ ַהּתֹורֹות ָׁשם ֲא ֻרּכִ ים ְּפ ָע ִמים
ּתֹוׁש ֵבי ָה ֲעיָ ָרה ּכֻ ּלָ ם ,לְ ִמּגָ דֹול וְ ַעד ָק ָטןִ ,
ֶאת ָ
ּוב ְפ ָרט ִהיא ָה ְמ ָמה ַרּבֹות'ַ .אלְ ְפ ֶרד נֶ ֱאנַ ח'ֵ :אין ַמ ָּצב ֶׁשּיַ ְחזְ רּו ֵאלַ יַ ...הּלָ קֹוחֹות
יצ ְ
ֶאת ַאלְ ְפ ֶרדּ'ְ .ב ִדּיּוק ִר ַ
יֹותר'.
'ארד?! ֶה ָח ֵבר ֲהכִ י טֹוב ֶׁשּלִ יּ ,כָ ְך הּוא ִה ְת ַרּגְ לּו לִ ְקנֹות ְּבזֹולֵ ,הם ּכְ ָבר ֹלא יִ ְקנּו ֶא ְצלִ י ֵ
ׂשֹורה.
ּבֹוגֵ ד ִּבי?!' ָק ָרא ַּב ֲח ַמת זַ ַעם ּכְ ֶׁש ָּׁש ַמע ֶאת ַה ְּב ָ
'ארד
יצ ְ
ַ'עכְ ָׁשו ֵה ַבנְ ִּתי!' ִה ְתלַ ֲה ָבה לְ ֶפ ַתע ִא ְׁשּתֹו ֶׁשל ַאלְ ְפ ֶרד'ִ .ר ַ
יע אֹותֹוַ ,אְך לַ ָּׁשוְ אַ .אלְ ְפ ֶרד ִה ְס ֵ
רֹוביו נִ ּסּו לְ ַה ְרּגִ ַ
ִא ְׁשּתֹו ְּוק ָ
הֹוריד ֶאת ַה ְּמ ִח ִירים,
ּתֹובב ָּפׁשּוט ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ֶּמה ֶׁש ָא ַמ ְר ָּת ָה ֶרגַ ע .הּוא ִ
גּוע .הּוא ֹלא ִה ְצלִ ַ
ּופ ַ
זֹועם ָ
ּכָ ל אֹותֹו ַהּיֹום ְמ ֻת ְסּכָ לֵ ,
קּופה ַהּזֹאתֲ ,א ָבל הּוא ָּפׁשּוט
יח לְ ָה ִבין ֵאיְך יִ ָּתכֵ ן ֶׁשהּוא ֲא ִפּלּו ַמ ְפ ִסיד ּכֶ ֶסף ַּב ְּת ָ
יטֹוריָ ה
ּדֹומה ַּב ֶּט ִר ְ
'ארד ֵה ֵעז לְ ִה ְת ָחרֹות ּבֹו וְ לִ ְפּת ַֹח ֲחנּות ָ
יצ ְ
ִר ַ
רֹוצה ֶׁש ַהּלָ קֹוחֹות יִ ְת ַרּגְ לּו לִ ְקנֹות ֶא ְצלֹו! ִאם ַּת ְק ִׁשיב לִ יְּ ,בעֹוד
ֶ
ֶׁשּלֹו .הּוא ָר ָצה לִ ְפּגֹׁש ֶאת ַהּיָ ִדיד ַהּבֹוגֵ ד ,וְ ֹלא ָהיָ ה לֹו ָהא ֶֹמץ
קּופה ְק ָצ ָרה הּוא יַ ְת ִחיל לְ ַאט-לְ ַאט
ְּת ָ
'ארד
יצ ְ
שוֹת זֹאתֵּ .בינְ ַתיִ ם ָהלַ ְך ִר ַ
לַ ֲע ֹ
לְ ַה ֲעלֹות ֶאת ַה ְּמ ִח ִיריםַ ,עד לַ ְּמ ִחיר
יע ְמ ִח ִירים
וְ ִה ְת ַּפ ַּתחּ ,כְ ֶׁשהּוא ַמ ִּצ ַ
ָה ָרגִ יל ֶׁשּבֹו ּגַ ם ַא ָּתה מֹוכֵ רִ .אם ֹלא
זֹולִ ים ִּב ְמיֻ ָחד לְ ִצּבּור ַהּלָ קֹוחֹות.
ִּת ְתיָ ֵאׁשּ ,תּוכַ ל לַ ֲחזֹר וְ לִ ְהיֹות ַהּיַ ְר ָקן
יֹותר ָּב ֲעיָ ָרהּ ,כְ מֹו ַּפ ַעם!'
ַהּטֹוב ְּב ֵ
יהם לִ נְ הֹג:
יצד ֲעלֵ ֶ
ּתֹוׁש ִבים ֹלא יָ ְדעּו ּכֵ ַ
ַה ָ
ִמ ַּצד ֶא ָחד ַאלְ ְפ ֶרד הּוא ַהּיַ ְר ָקן ַהּוָ ִתיק,
יה
ַאלְ ְפ ֶרד ִה ְק ִׁשיב לְ ִא ְׁשּתֹו וְ לִ ְד ָב ֶר ָ
וְ ֵהם ִה ְרּגִ יׁשּו ִאי נְ ִעימּות לַ ֲעבֹר לַ ֲחנּות
סֹופית ֶאת
ִ
ַה ֶהגְ יֹונִ ּיִ ים .הּוא ֹלא ָסגַ ר
'ארד
יצ ְ
ַה ִּמ ְת ָח ָרהֲ .א ָבל ִמ ַּצד ֵׁשנִ יִ ,ר ַ
ֲחנּות ַהיְ ָרקֹות ֶׁשּלֹוּ ,ולְ ַא ַחר ָח ְד ַׁשיִ ם
יֹותר.
יע לָ ֶהם ְמ ִח ִירים זֹולִ ים ַה ְר ֵּבה ֵ
ִה ִּצ ַ
נֹוס ִפים – ִה ְתּגַ ְּׁשמּו ַה ְּד ָב ִרים ֶׁש ָא ְמ ָרה
ָ
ַּב ְּת ִחּלָ ה ִה ְת ַחּלְ קּו ַהּלָ קֹוחֹות לִ ְׁש ֵּתי
ִא ְׁשּתֹוַּ .ב ְּת ִחּלָ ה ַהּלָ קֹוחֹות ֹלא ָשֹמּו
ְקבּוצֹותֵ ,אּלֶ ה ֶׁש ִה ְמ ִׁשיכּו לִ ְקנֹות ֵא ֶצל
'ארד
יצ ְ
לֵ בֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ַה ְּמ ִח ִירים ֵא ֶצל ִר ַ
ּיֹותר ִמ ְׁש ַּתּלֵ ם לָ ֶהם לִ ְקנֹות
ַאלְ ְפ ֶרד ,וְ ֵאּלֶ ה ֶׁש ָעשֹּו ִחּׁשּוב וְ גִ ּלּו ֶׁש ֵ
ָעלּו עֹוד וָ עֹודֵ ,הם ֵה ִבינּו לְ ֶפ ַתע ֶׁשּכָ ֵעת ֵאין ֶה ְב ֵּדל ַּב ְּמ ִח ִירים
'ארד.
יצ ְ
ֵא ֶצל ִר ַ
ּובין ַאלְ ְפ ֶרד ,וְ ֶה ְע ִּדיפּו ֶאת ַה ֵּׁשרּות ַה ְּמ ֻצּיָ ן ֶׁש ֶה ֱענִ יק לָ ֶהם
ֵּבינֹו ֵ
'ארד.
יצ ְ
ֲא ָבל ְּב ֶמ ֶׁשְך ַהּזְ ַמן ָהלַ ְך ְמלַ אי ַהּלָ קֹוחֹות ֶׁשל ַאלְ ְפ ֶרד וְ ִה ַּדלְ ֵּדלַ .אלְ ְפ ֶרדַ ,על ְּפנֵ י ַה ֵּׁשרּות ַהּלָ קּוי ֵא ֶצל ִר ַ
ּתֹוׁש ֵבי ָה ֲעיָ ָרה ַעל ַהּנְ ִטּיָ ה לְ ַה ְמ ִׁשיְך לִ ְקנֹות
ט-אט ִה ְתּגַ ְּברּו רֹב ָ
ַא ַ
נֹוצר ַמ ָּצב ָהפּוְך ָּב ֲעיָ ָרה – רֹב ַהּלָ קֹוחֹות ָחזְ רּו לִ ְקנֹות ֵא ֶצל
ַּב ֲחנּות ַה ֻּמּכֶ ֶרת וְ ַהּוָ ִת ָיקהּ'ְ .בכָ ל ַהּכָ בֹוד לְ ַאלְ ְפ ֶרד'ָ ,א ְמרּו ֵאּלּו ּכָ ֵעת ַ
'ארדִ ,ה ְמ ִׁשיכּו
יצ ְ
יע לָ נּו ְמ ִח ִירים זֹולִ ים ְּב ַה ְר ֵּבה ,וְ ֵאין ׁשּום ַאלְ ְפ ֶרד ,וַ ֲא ֵח ִריםֶׁ ,ש ִה ְת ַרּגְ לּו לַ ֲחנּותֹו ֶׁשל ִר ַ
'ארד ַמ ִּצ ַ
יצ ְ
לְ ֵאּלּו'ִ ,ר ַ
ִס ָּבה ֶׁשּנְ ַבזְ ֵּבז ֶאת ּכַ ְס ֵּפנּו ַעל ְקנִ ּיֹות יְ ָקרֹותַ .אלְ ְפ ֶרד ַמ ְס ִּפיק לִ ְקנֹות ֶא ְצלֹו .וְ גַ ם ֵהםְּ ,ב ָׁשלָ ב ְמ ֻסּיָ םָ ,ראּו ּכִ י ֵאין ֶה ְב ֵּדל ַּב ְּמ ִח ִירים
'ארד וְ ֶאת ַה ֵּפרֹות וְ ֶאת ַהיְ ָרקֹות
יצ ְ
ָע ִׁשיר ,הּוא יָ כֹול לִ ְפרֹׁש ֵמ ַה ַּת ֲחרּות ,אֹו ָּפׁשּוט לְ הֹוזִ יל ּגַ ם הּוא ֵּבין ְׁש ֵּתי ַה ֲחנֻ ּיֹות ,וְ ָעזְ בּו ֶאת ִר ַ
ֶאת ַה ְּמ ִחיר' .וְ כָ ְך ,לְ ַא ַחר ּכַ ֲח ִצי ָׁשנָ הָ ,ע ְמ ָדה ֲחנּות ַהיְ ָרקֹות ֶׁשל ֶׁשּלֹו לַ ֲאנָ חֹותַ .אלְ ְפ ֶרד ָחזַ ר לְ נַ ֵהל ְּביָ ד ָר ָמה ֶאת ֲחנּותֹוּ ,כְ ֶׁש ֶּׁש ַפע
ַהּלָ קֹוחֹות ַמ ֲענִ יק לֹו ּגַ ם ֶׁש ַפע ֶׁשל ַּפ ְרנָ ָסה.
'ארד ָמלְ ָאה לָ קֹוחֹות.
יצ ְ
ׁשֹומ ֶמתְּ ,בעֹוד ֶׁש ֲחנּותֹו ֶׁשל ִר ַ
ַאלְ ְפ ֶרד ֶ
עֹושֹה ֶאת זֶ ה!' ָא ַמר ַאלְ ְפ ֶרד לְ ִא ְׁשּתֹו
ֲ'אנִ י ֹלא ֵמ ִבין ֵאיְך הּוא ֶ
ְּב ַא ַחד ָה ֲע ָר ִבים'ִ .ר ְח ַר ְח ִּתי ְק ָצת ּולְ ִפי ַמה ֶּׁש ֵה ַבנְ ִּתי ,הּוא מֹוכֵ ר
ֶאת ַה ֵּפרֹות וְ ֶאת ַהיְ ָרקֹות ִּב ְמ ִחיר ֶה ְפ ֵסד ּכִ ְמ ַעטֵ .אין לֹו ְרוָ ִחים
ֵמ ַה ֲחנּות ֶׁשּלֹוָ ,אז ֵאיְך הּוא ַמ ְמ ִׁשיְך לְ ַת ְפ ֵקד ,וְ לָ ָּמה ִאם ּכֵ ן הּוא

ָ'א ַמ ְר ִּתי לְ ָך ֹלא לְ ִה ְתיָ ֵאׁש'ִ ,חּיְ כָ ה ֵאלָ יו ִא ְׁשּתֹו ּכְ ֶׁש ִאיׁש ֹלא
יה ַאלְ ְפ ֶרד ַּב ֲחזָ ָרה.
ּתֹודה ֲענָ ִקית'ִ ,חּיֵ ְך ֵאלֶ ָ
ָר ָאה'ֲ .אנִ י ַחּיָ ב לָ ְך ָ
יֹוׁשב לְ ַבד ַּב ַּביִ ת
יתי ַהּיֹום ִאיׁש ְמ ֻת ְסּכָ ל וְ ֻא ְמלָ לֵ ,
ִ'ּבלְ ָע ַדיִ ְךָ ,היִ ִ
ּופ ְרנָ ָסה'.
סּוקה ַ
וַ ֲח ַסר ַּת ֲע ָ
באדיבות "שלום לעם"

