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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ויקרא תשפ"א

יש עוד שימוש באלכוג'ל שקשור לקורונה ,מלבד חיטוי הידיים:
לבדוק אם יש לך חוש ריח ):

פרשה מאירה
וְ נֶ ֶפׁש ּכִ י ַּת ְק ִריב

שאלות בפרשה
 .1האם ניתן להביא פר לקרבן עולה?
 .2האם ניתן להביא כבשה לקרבן עולה?
 .3השלימו" :וכל קרבן מנחתך במלח _____ "
 .4מה פירוש המילה "כשב"?
 .5האם מי שמביא "אשם גזלות" חייב להחזיר גם את הגזלה?
 .6מה זה "קרבן עולה ויורד"?
 .7איזה כינוי נוסף יש בחז"ל לספר ויקרא? מדוע?
" .8ויקרא"  -מי קרא למי?
חידת חדגא:
כמה פרשיות יש בספר ויקרא?
חידת פולקע:
כמה זוגות של פרשות מחוברות יש בספר ויקרא?

ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים ֻח ָּמׁש ָח ָדׁש :וַ ּיִ ְק ָרא! ֻח ָּמׁש וַ ּיִ ְק ָרא
ּוב ֵבית
יבים ַּב ִּמ ְׁשּכָ ן ְ
אֹותם ָהיּו ַמ ְק ִר ִ
עֹוסק ַּב ָּק ְר ָּבנֹות ֶׁש ָ
ֵ
ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ .ה ָּק ְר ָּבנֹות ְמ ֻחּלָ ִקים לְ כַ ָּמה סּוגִ ים ,יֵ ׁש ָק ְר ָּבנֹות
ֵמ ַה ְּב ֵהמֹותָ ,ק ְר ָּבנֹות ֵמ ָהעֹוף וְ כֵ ן ָק ְר ָּבן ֶׁשל ִמנְ ָחה ֶׁש ֲעׂשּויָ ה
עֹורים.
ֵמ ִח ִּטים אֹו ְׂש ִ
ּכֹות ֶבת" :וְ נֶ ֶפׁש
ּתֹורה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ָק ְר ַּבן ַה ִּמנְ ָחה ִהיא ֶ
ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ָ
ּדּוע ַּדוְ ָקא ַּב ָּפסּוק
ּכִ י ַּת ְק ִריב ָק ְר ַּבן ִמנְ ָחה"ֲ .חכָ ֵמינּו ִה ְס ִּבירּוַ :מ ַ
ֶׁשל ַה ִּמנְ ָחה ּכָ תּוב 'וְ נֶ ֶפׁש ּכִ י ַּת ְק ִריב'? ִּבגְ לַ ל ֶׁש ִּמי ֶׁש ֵּמ ִביא
ָק ְר ַּבן ִמנְ ָחה הּוא ְּב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל ָענִ יֶׁ ,ש ֵאין לֹו ּכֶ ֶסף לִ ְקנֹות ְּב ֵה ָמה
אֹו עֹוף .ה' ּכָ ל ּכָ ְך ַמ ֲח ִׁשיב ֶאת ַה ָּק ְר ָּבן ֶׁשל ֶה ָענִ י ַעד ֶׁשּזֶ ה
נֶ ֱח ָׁשב לֹו ּכְ ִאּלּו הּוא ִה ְק ִריב ֶאת נַ ְפׁשֹו! לָ כֵ ן נֶ ֱא ַמר 'וְ נֶ ֶפׁש
ּכִ י ַּת ְק ִריב'.
לֹומ ִדים ֶׁשּלִ ְפ ָע ִמים ָה ִע ָּקר ֵהם ַהּכַ ּוָ נָ ה וְ ַה ַּמ ֲא ָמץ.
ִמּכָ אן ֲאנַ ְחנּו ְ
ּגַ ם ִאם ֹלא ִה ְצלַ ְחנּו לַ ֲעׂשֹות ָּד ָבר ּגָ דֹולֲ ,א ָבל ִאם ִה ְת ַא ַּמ ְצנּו
יֹותר!
וְ ִה ְׁש ַּת ַּדלְ נּו – ַה ָּד ָבר ָחׁשּוב ְּב ֵ

תמונות בפרשה

בהמות טהורות

מצאו למה רומזות התמונות ,מתוך פרשת השבוע

מצאו  8הבדלים בין האיורים!
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תפילת
מנחה

ֵאין ָׁש ֵלם
ִמ ֵּלב ָׁשבּור
סיפור לשבת

 מה עושים כשקר? תשובה :הולכים לפינת החדר ,כי יש שם תשעים מעלות... חילזון התלונן על כך שצב שדד אותו .השוטר שאל אותו' :איך הוא נראה?' החילזון אמר:'לא יודע ,הכל קרה כל כך מהר'...
 -גילה :דינה ,את מנקה את האבק? דינה :למה ,את רוצה אבק נקי?...

רֹוּפה ֶׁשל ַּפ ַעםֵּ ,בינֹות לְ ָב ִּתים ְמ ַבזְ ֵּבז ַמיִ ם לְ ִחּנָ ם ,וַ ֲה ֵרי ִאם ָהיּו לֹו ּכַ ָּמה ְּפרּוטֹות ְמיֻ ָּתרֹות ּכְ ָבר
ַּב ֲעיָ ָרה ְק ַטּנָ ה ֵאי ָׁשם ְּב ַר ֲח ֵבי ֵא ָ
אֹותֹותיוָ ,מקֹום ִמּזְ ַמן ָהיָ ה ַמ ְׁשלִ יְך ֶאת ַה ְּדלִ י ַה ָּסדּוק לְ כָ ל ָהרּוחֹות.
ָ
יְ ָׁשנִ יםֶׁ ,שּכ ֶֹבד ַמ ַּׂשא ַה ָּׁשנִ ים נָ ַתן ָּב ֶהם ֶאת
טֹובת ַה ְּדלִ י ַה ֻּמ ְׁשלָ ם,
יבה לְ ַ
יע וְ ָסגַ ר ְּבלִ ּבֹו ֶאת ַה ְמ ִר ָ
רֹואים א ֶֹסף ָּב ִּתים אֹו ֲע ֵר ַמת ּכָ ְך ִהכְ ִר ַ
יטים ּבֹו ֵמ ָרחֹוק ָס ֵפק ִ
ֶׁשּכְ ֶׁש ַּמ ִּב ִ
ּומֹואס ַּב ְּדלִ י ַה ָּסדּוק ָּפלַ ט ֲאנָ ָחה ֲע ֻמ ָּקה
ֵ
ּובתֹוְך ּכְ ֵדי ֶׁשהּוא ָּבז
ְ
ּתֹוב ִבים ְּבתֹוכֹו נִ ְד ֶמה ֶׁש ְּבבֹוא ֲא ִפּלּו
רּוטאֹותּ ,וכְ ֶׁש ִּמ ְס ְ
ַמ ָּתכֹות ּוגְ ָ
וְ ִה ְמ ִׁשיְך ְּב ַד ְרּכֹו.
עֹומ ֶדת לִ ּפֹלָׁ ,שם ָמ ָצא לֹו
רּוח ְמצּויָ ה ִהּנֵ ה ִהּנֵ ה ֲע ֵר ַמת ַה ָּב ִּתים ֶ
ַ
ׁשֹואב ַה ַּמיִ ם ִה ְפ ִסיק ִמּכְ ָבר לְ ֵה ָאנַ ח ַעל
ֵ
ָע ְברּו יָ ִמים וְ ָׁשבּועֹות.
ּתֹובב לֹו
ׁשֹואב ַמיִ ם'ּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִמּב ֶֹקר ַעד ֶע ֶרב ִה ְס ֵ
ָמקֹום ַ'ח ְצ ְ'קל ֵ
ֶח ְסרֹון ַהּכִ יס וְ ַעל ִׁש ְברֹון ַה ְּדלִ יְּ ,בלֵ ית ְּב ֵר ָרה ִה ְת ַרּגֵ ל ׁשּוב לַ ַּמ ָּצב
ּכְ ֶׁש ְּׁשנֵ י ְּדלָ יֵ י ַמיִ ם ַעל ִׁשכְ מֹו.
ַה ַּקּיָ םּ ,כְ ֶׁשהּוא ַמ ְׁשלִ ים ְּבלִ ּבֹו ִעם ָה ֻע ְב ָּדה ּכִ י ַא ַחד ַה ְּדלָ יִ ים
ּתֹועלֶ ת.
ָׁשבּור וְ ָסדּוק ,וְ כִ ְמ ַעט ֶׁש ֵאין ּבֹו ֶ
ּדֹופק
ִמ ֵּדי ּב ֶֹקר ָח ָדׁש יָ ָצא לְ ַמ ָּסע ֶׁשל ֶס ֶבב ִּב ְרחֹובֹות ָה ֲעיָ ָרהֵ ,
ּפֹוס ַע ְּבעֹוד יֹום ִׁשגְ ָר ִתי ַּב ֶּד ֶרְך ָהעֹולָ ה ֵמ ַה ְּב ֵאר הּוא
ֵ
מּורת ֵאי ְּבעֹודֹו
ׂשּורה ְּת ַ
ּוב ְמ ָ
ּומ ַחּלֵ ק ַמיִ ם ְּב ִמ ָּדה ִ
ַעל ַּדלְ תֹות ַה ָּב ִּתים ְ
יצנֵ י ְּפ ָר ִחים
ַמ ְב ִחין ּכִ י ְּב ַצד ַה ֶּד ֶרְך ֵה ֵחּלּו ְמ ַב ְצ ְּב ִצים וְ עֹולִ ים נִ ָ
ֵאּלּו ְּפרּוטֹות נְ ח ֶֹׁשת.
ּומ ַס ְּמלִ ים
יצנִ ים ָהעֹולִ ים ְ
ִּב ְׁשלַ ל ְצ ָב ִעיםַ ,מ ִּביט הּוא ֶאל ַהּנִ ָ
יבי ְמ ַמּלֵ א ֶאת לִ ּבֹוִ ,הּנֵ ה ׁשּוב ֹלא
יחה וְ ִש ְֹמ ָחה ,וְ ִׁשכְ רֹון ֲא ִב ִ
נֶ ֱאנָ ח ָהיָ ה ְבכָ ל יֹום ַעל ֶח ְסרֹון ַהּכִ יסַ ,ה ְּדלִ י ָה ֶא ָחד ּכְ ָבר ִמּזְ ַמן ְּפ ִר ָ
ימהְ ,צ ָמ ִחים יָ ִפים יִ ְפ ְרחּו
ּומ ְׁש ִמ ָ
יחה ַ
ִּת ְהיֶ ה ַה ֶּד ֶרְך ֶאל ָה ִעיר ְצ ִח ָ
נֹוצר ּבֹו לְ ָא ְרּכֹו ,וְ לַ ְמרֹות ֶׁש ִּמן ַה ְּב ֵאר
ָא ַבד ָעלָ יו ַהּכֶ לַ חֶ ,ס ֶדק ּגָ דֹול ַ
ְּב ִצ ֵּדי ַה ֶּד ֶרְךַ ,ה ֲהנָ ָאה ּכֻ ּלָ ּה ִּת ְהיֶ ה ֶׁשּלֹו.
ְמ ַמּלֵ א הּוא ְּב ִמ ָּדה ָׁשוָ ה לִ ְׁשנֵ י ַה ְּדלָ יִ ים,
ִמּיֹום ֶאל יֹום ַמ ִּביט ָהיָ ה ְּב ִש ְֹמ ָחה ֲח ָד ָׁשה
ּפֹור ִחים וְ הֹולְ כִ יםֶּ ,ב ָעלִ ים
יצנִ ים ַה ְ
ֶאל ַהּנִ ָ
ֲה ֵרי ֶׁש ְּבבֹואֹו לָ ֲעיָ ָרה ַה ְּדלִ י ָה ֶא ָחד ּכְ ָבר
ּוב ְּפ ָר ִחים
תֹופ ִסים ֶמ ְר ָחב ַ
ַה ִּמ ְת ַּפ ְּׁש ִטים וְ ְ
נִ ְמ ָצא ֵריק ַעד ַמ ֲח ִציתֹוִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁש ַּמ ֲח ִצית
ַה ִּצ ְבעֹונִ ּיִ ים ַה ִּמ ְת ָּפ ְר ִׁשים לְ כָ ל א ֶֹרְך ַה ֶּד ֶרְך
ֵמ ַהּכַ ּמּות ִט ְפ ְט ָפה לָ ּה לְ א ֶֹרְך ַה ֶּד ֶרְךַ .אְך
יֹותר
הּוא ִה ְרּגִ יׁש ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ִס ָּבה וְ ֵח ֶׁשק ֵ
לָ קּום ְּבכָ ל ּב ֶֹקר.
ָמה יַ ֲע ֶשֹה וְ כֶ ֶסף לִ ְדלִ י ָח ָדׁש ַאיִ ן.
צֹועד ַּב ְּׁש ִביל
ֵ
ְּביֹום ִמן ַהּיָ ִמים ְּבעֹודֹו
ּוׁשנֵ י ַה ְּדלָ יִ ים ַעל ּכְ ֵת ָפיו
ְ
ַה ָּמס ְֹר ִּתי
יבה
ׁשֹומ ַע הּוא קֹול ְמ ִר ָ
ֵ
ַה ְּׁשחּוחֹות,
סֹובב ֶאת רֹאׁשֹו ,אּולָ ם
חֹוריוְ ,מ ֵ
ֵמ ֲא ָ
יבה
ִאיׁש ֵאינֹו נִ ְר ֶאה ָּבא ֶֹפק .קֹולֹות ַה ְמ ִר ָ
ּדֹומה ּכִ י עֹוד ְמ ַעט יָ ֵחלּו ַהּנִ ִּצים לְ ַה ֲחלִ יף ַמ ֲהלּומֹות
ִמ ְתּגַ ְּב ִריםֶ ,
ָה ֶא ָחד ַעל ַה ֵּׁשנִ יְ .מ ַח ֵּפשֹ הּוא וְ ָתר לְ כָ ל ּכִ ּוּוןַ ,עד ֶׁש ָה ֲא ִסימֹון
ׁשֹומ ַע הּוא
ֵ
יחים ַמ ֲהלּומֹות זֶ ה ָּבזֶ ה.
נֹופלַ ,ה ְּדלָ יִ ים ֵהם ֶׁש ַּמ ִּט ִ
ֵ
קֹורא לַ ֲח ֵברֹוּ' :כְ לִ י ָּפגּוםֲ ,ח ַסר ַּתכְ לִ יתָׁ ,שבּור
ֶאת ַה ְּדלִ י ָה ֶא ָחד ֵ
מֹועיל ּכְ לּום ,וְ ֹלא ִּת ְצלַ ח לִ ְמאּום' .וְ ַה ֵּׁשנִ י ֵמ ִׁשיב
וְ ָרצּוץֵ ,אינְ ָך ִ
לְ ֻע ָּמתֹוּ ,כִ י ֹלא לַ ּגַ ַאוְ ָתנִ ים ַה ָחכְ ָמה ,וְ ֹלא לַ ְּׁשלָ ִמים ַה ַה ְצלָ ָחה,
סֹופם ֶׁשל יְ ִה ִירים לְ ִה ָּׁש ֵבר.
וְ ָ
ׁשֹוקל,
חֹוׁשב וְ ֵ
ֵ
יבים,
ׁשֹואב ַה ַּמיִ ם ַמ ֲאזִ ין לְ קֹולֹות ְּדלָ יָ יו ַה ְמ ִר ִ
וְ ֵ

ְּבעֹודֹו ִמ ְתּבֹונֵ ן ָּת ְפ ָסה ֶאת ָה ַעיִ ן נְ ֻק ָּדה
ְמ ַענְ יֶ נֶ ת .הּוא ָׂשם לֵ ב ֶׁש ַה ְּצ ָמ ִחים ַהּיָ ִפים
ּפֹור ִחים ַּדוְ ָקא ַּב ַּמ ְסלּול ֶׁשּלֹוּ ,כְ ִאּלּו
ְ
בֹותיו ִּב ְפ ָר ִחים,
ִׂש ְר ֵטט ֵאי ִמי ֶאת ִע ְּק ָ
ֵאין ֲא ִפּלּו ְס ִטּיָ ה ַקּלָ ה לְ כִ ּוּון ּכָ ל ֶׁשהּוא,
ּומ ְתוִ ים
ַה ְּפ ָר ִחים ּכְ מֹו ְמ ַס ְּמנִ ים ֶאת ַּד ְרּכֹו ַ
ֶאת ַמ ְסלּולֹו.
ַמ ֲח ָׁש ָבה ַא ַחת ַמ ֲע ִמ ָיקה ּגָ ְר ָמה לֹו ְּב ֶע ֶצם לְ ָה ִבין ּכִ י ַה ֶּפלֶ א ֵאינֹו
ּנֹוט ִפים ִמ ְּדלָ יָ יו ֵהם ֶׁש ָה ְפכּו ֶאת ַה ַּק ְר ַקע
ּכֹה ּגָ דֹולַ ,ה ַּמיִ ם ַה ְ
רּוח
פֹורּיָ ה וְ לִ ְד ֵׁשנָ הּ ,כָ ְך ֶׁש ַהּזְ ָר ִעים ֶׁשּנִ ְקלְ טּו ָּבּה ַעל יְ ֵדי ָה ַ
לְ ִ
נֹוס ֶפת ֶה ֶעלְ ָתה
ִה ְׁש ִריׁשּו וְ ֶה ֱעלּו ְּפ ָר ִחים וְ ָעלִ יםִ .ה ְתּבֹונְ נּות ֶ
ּדּוע ָּפ ְרחּו ַה ְּפ ָר ִחים ַּדוְ ָקא ַּב ַּצד
לֹו נְ ֻק ָּדה ֲח ָד ָׁשה לְ ַמ ֲח ָׁש ָבהַ ,מ ַ
ַה ְּׂש ָמאלִ י ֶׁשל ַה ֶּד ֶרְך ,וְ ִאּלּו ַּב ַּצד ַהיְ ָמנִ י ֹלא ָעלָ ה וְ לּו ֶא ָחדֹ ,לא
הֹוריד ֶאת ְׁשנֵ י ַה ְּדלָ יִ ים,
ָּפ ַרח ֲא ִפּלּו ֶּפ ַרח ָק ָטן .הּוא ָע ַצר לְ ֶרגַ ע ִ
ּומן ַה ַּצד ַה ֵּׁשנִ י
הֹוריד ֶאת ַה ְּדלִ י ַה ָּׁשלֵ ם וְ ַה ָּמלֵ אִ ,
ִמן ַה ַּצד ַהיְ ָמנִ י ִ
ּובעֹוד ַה ַּמיִ ם
הֹוריד ֶאת ַה ְּדלִ י ַה ָּׁשבּור וְ ֶה ָח ֵסרַ ,ה ָּפגּום וְ ָה ֵריקְ ,
ִ
לּומה.
נֹוט ִפים ִמן ַה ֶּס ֶדקֵ ,ה ִבין ּגַ ם ֵה ִבין ֶאת ֵּפ ֶׁשר ַה ַּת ֲע ָ
ְ

יֹוד ַע ּכִ י
ּובלִ ּבֹו ַמ ְצ ִּדיק הּוא ֶאת ַה ְּדלִ י ַה ָּׁשלֵ םֵ .הן ִמי ּכָ מֹוהּו ֵ
ְ
יטב ּכִ י ֹלא ָּת ִמיד ַה ֻּמ ְׁשלָ ם וְ ַה ֻּמ ְצלָ ח הּוא
אֹו ָאז ֵה ִבין ּגַ ם ֵה ֵ
ּנֹותן ֶאת ַה ֵּפרֹות ,לִ ְפ ָע ִמים ַה ְּפ ָר ִחים ַהּיָ ִפים וְ ַה ְמלַ ְּב ִבים
ֵמ ַה ְּדלִ י ַה ָּׁשלֵ ם ְמ ַחּלֵ ק הּוא ַמיִ ם ְּבכַ ּמּות ּכְ פּולָ הֵ ,מ ֲא ֶׁשר ֵמ ַה ְּדלִ י ֶׁש ֵ
ּומן ָה ֵר ָיקן...
ּומן ַה ָּפגּוםִ ,מן ֶה ָח ֵסר ִ
יֹוצ ִאים ַּדוְ ָקא ִמן ַה ָּׁשבּור ִ
ְ
רֹוצץ ָהֹלְך וָ ׁשֹוב ,וְ גַ ם
ַה ָּסדּוק וְ ַה ָּׁשבּורֶׁ ,שּגַ ם ּגֹונֵ ב לֹו זְ ַמן לְ ִה ְת ֵ
באדיבות "שלום לעם"

