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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת משפטים-שקלים תשפ"א

שאלות בפרשה

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה
טֹובים
לִ ְהיֹות ִ

 .1כמה שנים עובד העבד העברי?
 .2מה עושים לעבד עברי שרוצה להמשיך להיות עבד?
 .3מה הדין של מי שגנב שור או שה וטבחו או מכרו?
 .4האם מותר לדיין לקבל שוחד?
 .5מה ההבדל בין שומר חינם לשומר שכר?
 .6מאיזה גיל בהמה כשרה לקרבן?
 .7באיזו שנה חלה שנת השמיטה?
 .8איזה חג נקרא חג האסיף?
חידת חדגא:
מהיכן בפרשה לומדים שניתן ללכת לרופא כדי להתרפא?
חידת פולקע" :השביעין חביבין"  -מצאו בפרשה
חמישה נושאים בהם מוזכר המספר !7

ׁשּורים
תּובים ִּדינִ ים ַר ִּבים ְמאֹודֶׁ ,ש ְּק ִ
בּוע ּכְ ִ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
יׁשהּו
לַ ַהנְ ָהגָ ה ֶׁש ֵּבין ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹוִ .אם ָחס וְ ָחלִ ילָ ה ִמ ֶ
יעה.
ָּפגַ ע ַּב ֲח ֵברֹו אֹו ּגָ ַרם לֹו נֶ זֶ קָ ,עלָ יו לְ ַׁשּלֵ ם ַעל ַה ְּפגִ ָ
רֹוצה ֶׁשּנִ ְהיֶ ה ַא ְח ָר ִאים לְ ַמ ֲע ֵׂשינּו ,וְ נִ ּזָ ֵהר ִּבכְ בֹוד
ֶ
ה'
ּוב ָממֹונֹו.
ָה ַא ֵחר ְ
רֹואים ּכַ ָּמה ֲח ֵב ִרים אֹו ֲא ִפּלּו ַה ְר ֵּבה ֲאנָ ִׁשים
ֲא ִפּלּו ִאם ִ
יׁשהּו אֹו לְ ָה ִציק
חֹוׁש ִבים לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ֶׂשה ַרע ,לִ ְפּג ַֹע ְּב ִמ ֶ
ֶׁש ְ
יהםֲ ,א ִפּלּו ּכְ ֶׁש ֵהם ַר ִּבים!
לֹו – ָאסּור לָ נּו לְ ִה ְצ ָט ֵרף ֲאלֵ ֶ
אֹומ ֶרת 'ֹלא ִת ְהיֶ ה ַא ֲח ֵרי ַר ִּבים לְ ָרעֹות' ,לַ ְמרֹות
ּתֹורה ֶ
ַה ָ
ֶׁש ֵהם ַר ִּביםָ ,עלֵ ינּו לִ נְ הֹג ְּב ִמּדֹות טֹובֹות ,לַ ֲעזֹר וְ לֶ ֱאהֹב
ֶאת ָה ַא ֵחר וְ ָחלִ ילָ ה ֹלא לִ ְפּג ַֹע ּבֹו.
טֹובת ֲח ֵב ֵרינּו ,וְ כָ ְך נִ ְחיֶ ה
ָאז ּבֹואּו נַ ֲחׁשֹב ַרק טֹוב וְ נִ ְר ֶצה ְּב ַ
יֹותר!
ְּבעֹולָ ם טֹוב ֵ

תמונות בפרשה

 7הבדלים

מצאו למה רומזות התמונות!

"ּכי ִת ְפּגַ ע ׁשֹור אֹיִ ְבָך אֹו ֲחמֹרֹו ּת ֶֹעה ָה ֵׁשב ְּת ִׁש ֶיבּנּו לֹו"
ִ
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 .1פסח
 .2שבועות
 .3סוכות
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 איך מלחיצים קמצן? אומרים לו שיש לו לב זהב... -למה לנשר אין רישיון נהיגה? כי הוא עוף דורס...
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ֹלׁשה
ַמ ֲע ֶׂשה ִּב ְׁש ָ
ֲאחּוזִ ים
סיפור לשבת

 ראובן ישב עם חברו שמעון לאכול זיתים במסעדה .ראה שמעון שראובן אוכל הרבהזיתים .אמר לו שמעון' :אתה זוכר שאומרים שמי שאוכל הרבה זיתים זה גורם לשכחה?'
ענה לו ראובן' :אופס ,שכחתי'...

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

שמחה פשיטיק

ִ'ה ְׁש ַּתּגַ ְע ָּת?!' ָּפלַ ט ַמיְ ק ְצ ָע ָקה' .לִ גְ נֹב ֵמ ַה ֶּמלֶ ְך?! ְּבׁשּום ָּפנִ ים
ּנֹואלֲ ,א ָבל
יח ֶאת ּתֹום ַעל ֶע ֶצם ָה ַר ְעיֹון ַה ָ
וָ א ֶֹפן ֹלא!' הּוא הֹוכִ ַ
יעה ֶׁשּלָ ֶהם לָ ַא ְרמֹון נִ ָּסה
ּתֹום ֹלא ִה ְר ָּפהְּ .ב ַמ ֲהלַ ְך ּכָ ל ַהּנְ ִס ָ
לְ ַׁשכְ נֵ ַע ֶאת ֲח ֵב ָריו לִ ְהיֹות ֻׁש ָּת ִפים לַ ֶּפ ַׁשע .לְ ַבּסֹוף ִהּגִ יעּו
נֹות ָרה ְּב ֵר ָרה ֶאּלָ א לִ ְמסֹר ֶאת
אֹוצרּ ,ולְ תֹום ֹלא ְ
לְ ֵבית ָה ָ
ֶה ָח ִבּיֹות ַה ְּמלֵ אֹות לִ ְפ ִקיד ַה ַּמס.

רּוח ֵּבין
נֹוע ִעים ְּב ַ
ָה ֲעגָ לָ ה ִה ְתּגַ לְ ּגְ לָ ה ֵּבין ֲע ֵצי ַהּיַ ַער ַה ִּמ ְת ֲ
רּוח וְ ִדגְ ֵּדג
אֹותּה ָה ַ
נֹופף ֵמ ָ
ָה ַע ְר ַּביִ םְׂ .ש ָערֹו ֶׁשל ּתֹום ִה ְת ֵ
ֶאת ַאּפֹו ִמ ַּפ ַעם לְ ַפ ַעם .הּוא ֵה ִסיט ׁשּוב וָ ׁשּוב ֶאת ְקוֻ ַּצת
ַה ֵּׂש ָער ֶׁשּנִ כְ נְ ָסה לְ ֵעינָ יו ּולְ ַאּפֹו וְ ֹלא ִה ְפ ִסיק לְ ַד ֵּבר'ָ :אז ַמה
ַּד ְע ְּתכֶ ם? לָ ָּמה ֶׁשֹּלא נַ ֲע ֶׂשה ֶאת זֶ ה? זֶ ה יָ כֹול לִ ְהיֹות ַר ֲעיֹון
ׁשֹות ִקיםָ ,אה?
ְ
ְמ ֻצּיָ ן ֶׁשּיְ ַׁשּנֶ ה ֶאת ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ נּו! לָ ָּמה ַא ֶּתם
ַּת ְח ְׁשבּו ַעל זֶ הַּ .ת ְח ְׁשבּו ַעל ַמה ֶּׁש ְּמ ַחּכֶ ה לָ כֶ ם ַמ ָּמׁש ּכָ אן,
ֹלׁשה – ַמיְ קּ ,תֹום
ַּבח ֶֹדׁש ַה ָּבא ָחזַ ר ַעל ַע ְצמֹו ַה ַּמ ֲע ֶׂשהַ .ה ְּׁש ָ
מּול ָה ֵעינַ יִ ם ֶׁשּלָ כֶ ם'...
יהם ָח ִבּיֹות
וְ רֹולַ נְ ד – ִהּגִ יעּו לִ ְפ ִקיד ָה ִעירֶׁ ,ש ֶה ֱע ִביר לִ ֵיד ֶ
הֹובילּו ֶאת ָה ֲעגָ לָ ה
ִ
יחנִ ּיֹות וַ ֲעמּוסֹות ְּבכָ ל טּוב ,וְ ֵהם
ַמיְ ק וְ רֹולַ נְ ד ֹלא ָענּוּ .כָ ֵעת ֵהם ּכְ ָבר ָהיּו ִּב ְׁשלַ ב ַה ְּׁש ִת ָיקהֵ ,ר ָ
אֹותם לִ ְמעֹל
ָ
אֹוצר ַה ֶּמלֶ ְךׁ .שּוב נִ ָּסה ּתֹום לְ ַׁשכְ נֵ ַע
ַ
לְ ַא ַחר ֶׁש ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה ִה ְתוַ ּכְ חּו ִעם ּתֹום ַעל אֹותֹו לְ ֵע ֶבר
ֹלח יָ ד ְּב ָח ִבּיֹות'ֲ .אנִ י ֻמ ְר ָעבָ '...א ַמר.
ּכּוח ָּב ֵאמּון ֶׁשּנָ ְתנּו ָּב ֶהם וְ לִ ְׁש ַ
ּנֹוׂשאְּ .ב ָׁשלָ ב ְמ ֻסּיָ ם נִ גְ ְמרּו לָ ֶהם ַהּכֹחֹות וְ ֵהם ָח ְדלּו ֵמ ַהּוִ ַ
ַה ֵ
יח ַמ ָּמׁש טֹובֹ ...לא יִ ְק ֶרה
יפים ֵר ַ
ּתֹועלֶ תּ .כְ כֹל ֶׁש ָהיָ ה ּתֹום ַע ְק ָׁשןָ ,היּו ַמיְ ק וְ רֹולַ נְ ד 'וְ ַה ַּתּפּוזִ ים ֶׁש ֶּב ָח ִבּיֹות ַמ ִּד ִ
ֲח ַסר ַה ֶ
יע
ֹלׁשה ַּתּפּוזִ יםֹ ,לא?' הּוא ִה ְצ ִּב ַ
םׁ-ש ָ
יהם ַהיְ צּוקֹות ּכְ לּום ִאם נִ ַּקח לָ נּו ְׁשנַ יִ ְ
עֹות ֶ
ֹלׁשה ְּב ֵד ֵ
נֹותרּו ַה ְּׁש ָ
יֹותרּ .כָ ְך ְ
ַע ְק ָׁשנִ ים ֵ
יה ּכִ י ִהיא ְמכִ ילָ ה ַּתּפּוזִ ים.
וְ ַה ֲחזָ קֹות ּכִ ְפלָ ָדהִּ .ב ְפנִ ים ָה ֲעגָ לָ ה ַהּגְ דֹולָ ה ָׁשכְ נּו לָ ֶהן ֶה ָח ִבּיֹות ַעל ָח ִבית ֶׁש ָהיָ ה ּכָ תּוב ָעלֶ ָ
יהן נָ סֹב ַהּוִ ַ
ַה ְמ ֻד ָּברֹותֶׁ ,ש ֲעלֵ ֶ
ּכּוחֶ .ה ָח ִבּיֹותּ ,כְ ַד ְרּכָ ן ֶׁשל ָח ִבּיֹות ,לְ ֶפ ַתע נִ ְדלְ קּו ֵעינָ יו ֶׁשל רֹולַ נְ דַּ .תּפּוז ָהיָ ה ַה ַּמ ֲאכָ ל ֶה ָח ִביב
הֹוביל ָ
ָׁש ְתקּו וְ ֹלא ָא ְמרּו ִמּלָ הֲ .א ָבל ָה ֶעגְ לֹון ֶׁש ִ
ימי יַ לְ דּותֹו ָה ֲענִ ּיָ הָּ .ת ִמיד ָחלַ ם לְ ַק ֵּבל לְ יָ ָדיו ַּתּפּוז
אֹותן – ִּד ֵּבר ָעלָ יו עֹוד ִמ ֵ
ְּבלִ י סֹוף...
הֹוריו ָה ֲענִ ּיִ ים ֹלא ָהיָ ה לָ ֵתת
ָׁשלֵ ם ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ַרק ֶׁשּלֹוֲ ,א ָבל לְ ָ
ׁשּוטה ִמ ֵּדי יֹוםּ .כָ ֵעתַ ,א ֲח ֵרי
רּוסת לֶ ֶחם ְּפ ָ
לֹו ָּד ָבר ִמּלְ ַבד ְּפ ַ
צֹודק',
נּועים ַה ְמ ֻר ִּבים ֶׁשל ּתֹום ,הּוא נִ ְׁש ַּבר'ַ ...א ָּתה ֵ
ַה ִּׁשכְ ִ
ָּפנָ ה לְ תֹום'ִ .אם נִ ַּקח ּכַ ָּמה ַּתּפּוזִ ים – ֹלא יִ ְק ֶרה ׁשּום ָּד ָבר'.
אֹותּהַ .מה
ָ
ּופ ַתח
ּוב ָא ְמרֹו זֹאת נִ ּגַ ׁש ֶאל ָח ִבית ַה ַּתּפּוזִ ים ָ
ְ
יע אֹותֹו - - -
ֶּׁש ָר ָאה ָׁשם ִה ְפ ִּת ַ

ׁשֹואלִ ים? ּכְ ֵדי לַ ֲענֹות ַעל ַה ְּׁש ֵאלָ ה
ֲ
ֶמה ָהיָ ה ְּב ָח ִבּיֹותַ ,א ֶּתם
ּקֹודםַ .ה ֶּמלֶ ְך ַמ ְרק
חֹורה ַּבּזְ ַמן ,לַ ח ֶֹדׁש ַה ֵ
ָעלֵ ינּו לַ ֲחזֹר ָא ָ
יׁשי עֹולֶ ה ַעל ּכֵ ס ַה ְּמלּוכָ הּ ,וכְ ָבר ַּבּיֹום ַה ֵּׁשנִ י לְ ַמלְ כּותֹו
ַה ְּׁשלִ ִ
יהם'ַ :ה ִּטילּו ַמס ַעל
ּומ ַצּוֶ ה ֲעלֵ ֶ
הּוא ְמזַ ֵּמן ֶאת ָׂש ֵרי ַה ִּמ ִּסים ְ
ּתֹוׁש ִבים לְ ַה ְפ ִריׁש
כּותי! ַעל ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִמן ַה ָ
ּכָ ל ָע ֵרי ַמלְ ִ
ּתֹוצ ֶרת ֶׁש ָ
ֹלׁשה ֲאחּוזִ ים ִמּכָ ל ַה ֶ
בּורי ְׁש ָ
ֲע ִ
ּתֹובב ּכְ ֵדי
אֹותּה הּוא ְמיַ ֵּצר! ֶה ָח ִבית ָהיְ ָתה ְמלָ אכָ ה חֹול וַ ֲענָ ִפים! הּוא ִה ְס ֵ
זֶ הּו חֹק וְ ֹלא יַ ֲעבֹר!' וְ כָ ְך נֶ ְח ַקק ַה ַּמס ֶה ָח ָדׁש וְ נִ ְק ַּבע ּכַ חֹק לְ ַס ֵּפר לַ ֲח ֵב ָריו ַעל ַה ַּתגְ לִ ית ַהּמּוזָ ָרה ,וְ ָאז ָר ָאה מּולֹו ֶאת ּתֹום
ְּב ִס ְפ ֵרי ַה ַּמ ְמלָ כָ ה.
ְּב ָפנִ ים ֲחמּורֹות ֵס ֶברַ ,מ ֲחזִ יק ְּביָ ָדיו ֲאזִ ִּקים'ַ .א ָּתה ָעצּור!'
ּוב ָא ְמרֹו
אֹוצר ַה ֶּמלֶ ְך!' ְ
יע לֹוּ'ִ .ב ַּק ְׁש ָּת לִ ְמעֹל וְ לִ גְ נֹב ֵמ ַ
הֹוד ַ
ִ
ֹלׁשה ֲאחּוזִ ים
'ׁש ָ
ּתֹוׁש ִבים ִק ְּבלּו ֶאת ַהחֹק ְּב ַהכְ נָ ָעהְ .
ַה ָ
ֹלׁשה ֲאחּוזִ ים ֹלא יַ ּזִ יקּוָ '...א ְמרּו ֵאּלּו לְ ֵאּלּו .זֹאתָׂ ,שם ֶאת ָה ֲאזִ ִּקים ַעל יָ ָדיו ֶׁשל רֹולַ נְ ד ֶה ָהמּום'ְ .מ ְמ ְמ...
ּתֹוצ ֶרת? ְׁש ָ
ֵמ ַה ֶ
ּקֹורה ּכָ אן?' ָׁש ַאל'ֲ .אנִ י ְמ ֻמּנֶ ה ִמ ַּט ַעם ַה ֶּמלֶ ְך'ִ ,ה ְס ִּביר
בּורםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַה ֶּמלֶ ְך ַמה ֶ
תֹועלֶ ת ֲע ָ
ֵהם ִקּוּו ֶׁש ַה ַּמס ֶה ָח ָדׁש יִ ְהיֶ ה לְ ֶ
יחים ֶׁשּנִ ְב ָח ִרים
מּורה' ,וְ ָעלִ י לְ וַ ֵּדא ֶׁש ַה ְּׁשלִ ִ
ּתֹום ִּב ְר ִצינּות ּגְ ָ
יחהּ .כְ ח ֶֹדׁש
אֹותּה לְ ִׂשגְ ׂשּוג וְ לִ ְפ ִר ָ
יח ֶאת ַה ְּמ ִדינָ ה וְ יָ ִביא ָ
יַ ְצ ִמ ַ
לַ ַּת ְפ ִקיד ָאכֵ ן נֶ ֱא ָמנִ יםַ .צר לִ יֲ ,א ָבל נִ כְ ַׁשלְ ָּת'...
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ןַּ ,בּיֹום ָה ִראׁשֹון ֶׁשל ַהח ֶֹדׁשָ ,ע ְברּו ְּפ ִק ֵידי ַה ַּמס ֵּבין
ּתֹוצ ֶרת ַה ֻּמ ְפ ֶר ֶׁשת ֲעבּור
ַה ָּב ִּתים וְ ָא ְספּו ִמּכָ ל ִעיר וְ ִעיר ֶאת ַה ֶ
•
ַה ֶּמלֶ ְך.
מּובא ּכִ י לֶ ָע ִתיד לָ בֹואּ ,כְ ֶׁשּנִ ְר ֶאה ֶאת ַהּיֵ ֶצר ָה ַרע,
ָ
ְּב ָחזָ "ל
ּתֹוםַ ,מיְ ק וְ רֹולַ נְ דָ ,היּו ַה ְּׁשלִ ִ
יחים ֵמ ִעיר ְק ַטּנָ ה ְּב ַפ ֲא ֵתי הּוא יֵ ָר ֶאה לַ ַּצ ִּד ִיקים ּכְ ַהר וְ לָ ְר ָׁש ִעים ּכְ חּוט ַה ַּׂש ֲע ָרה ,וְ ַהּלָ לּו
ם
ע
ִ
עּו
ס
ְ
נָ
ם
ה
ֵ
ְך.
לֶ
ּמ
ֶ
ה
ַ
ר
אֹוצ
ַ
ַּב ְּמ ִדינָ ה ,לְ ָה ִביא ֶאת ַה ַּמס לְ
וְ ַהּלָ לּו יִ ְבּכּו מּולֹוָ .אז ַמה הּוא ֶּב ֱא ֶמתַ ,הר אֹו חּוט ַה ַּׂש ֲע ָרה?
ְ
ּומיְ ק וְ רֹולַ נְ ד
ֶה ָח ִבּיֹותּ ,כְ ֶׁשּתֹום ַמנְ ִהיג ֶאת ָה ֲעגָ לָ ה ַ
ׁשֹומ ִרים ָה ֱא ֶמת ִהיא ֶׁשהּוא חּוט ַה ַּׂש ֲע ָרה ,וְ ַקל לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ָעלָ יו ּכְ מֹו ַעל
יחים
ּומ ְצלִ ִ
ַעל ֶה ָח ִבּיֹותְּ .ב ֶא ְמ ַצע ַה ֶּד ֶרְך ָּפנָ ה ּתֹום לַ ֲח ֵב ָריו לַ ַּמ ָּסע'ַ :מה ַׂש ֲע ָרהֶ .אּלָ א ֶׁש ִּמ ַּפ ַעם לְ ַפ ַעם ֲאנַ ְחנּו עֹולִ ים ָׁשלָ ב ַ
יֹותרּ .כִ י ּכְ ֵדי לִ ְהיֹות ַאּלּוף
יֹותר וְ ֵ
ַּד ְע ְּתכֶ ם ָּפׁשּוט לָ ַק ַחת ֶאת ֶה ָח ִבּיֹות וְ לֵ ָהנֹות ֵמ ַה ַחּיִ ים?' לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל נִ ָּסיֹון ּגָ דֹול ֵ
ַה ְּׁש ֵאלָ ה ִה ְּמ ָמה ֶאת ַה ְּׁשנַ יִ םֶׁ ,ש ָהיּו ֶאזְ ָר ִחים יִ ְׁש ֵרי ֶּד ֶרְךֻ .מ ְצלָ ח – ַא ָּתה ַחּיָ ב לְ ַה ְת ִחיל לִ ְהיֹות ַחּיָ ל טֹוב.
באדיבות "שלום לעם"

