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בס"ד

למה דג לא יכול להיות עורך דין? כי הוא לא יודע לטבוע...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

פרשה מאירה

פרשת לך לך תשפ"א

לֵ ְך לְ ָך ֵמ ַא ְר ְצָך

שאלות בפרשה
 .1בן כמה שנים היה אברהם בצאתו מחרן?
 .2מדוע ירדו אברהם ושרה למצרים?
 .3מדוע נכנס אברהם למלחמה נגד המלכים?
 .4איך נקראת הברית שכרת ה' עם אברהם?
 .5מי היה מלכי-צדק?
 .6כמה שנים היו אברהם ושרה בארץ לפני שאברהם לקח את הגר?
 .7בן כמה שנים היה אברהם כשנולד ישמעאל?
 .8מי שינה את השם של אברם ושרי לאברהם ושרה?
חידת חדגא :שם של איש ,שמהיוצא ממנו הוציא מלכי-צדק ,ושניהם בפרשה!

חידת פולקע :גיל בר-מצווה מוזכר בפרשה בשני הקשרים .היכן?

ּכַ ֲא ֶׁשר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִצּוָ ה ֶאת ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו לָ לֶ כֶ ת ֶאל ֶא ֶרץ
ּכְ נַ ַעןַ ,א ְב ָר ָהם ִקּיֵ ם ֶאת ַה ִּצּוּוי לַ ְמרֹות ֶׁשֹּלא יָ ַדע ְּב ִדּיּוק לְ ָאן ָעלָ יו
ּומה יִ ְהיֶ ה ָׁשםַ .א ְב ָר ָהם ִה ְת ַמ ֵּסר לְ ַקּיֵ ם ֶאת ָמה ֶׁשה' ִצּוָ ה
לָ לֶ כֶ תָ ,
טֹובתֹוִּ .בזְ כּות זֹאת הּוא זָ כָ ה לָ בֹוא ֶאל
ּוב ַטח ּבֹו ֶׁש ַה ָּד ָבר לְ ָ
אֹותֹוָ ,
אֹותּה.
ָה ָא ֶרץ וְ לִ נְ חֹל ָ
ַא ֲח ֵרי ּכַ ָּמה ּדֹורֹותּ ,גַ ם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלָּ ,בנָ יו וְ ֶצ ֱא ָצ ָאיו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו,
יע לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל.
ָעזְ בּו ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם וְ יָ ְצאּו לַ ִּמ ְד ָּבר ַה ָּׁש ֵמםּ ,כְ ֵדי לְ ַהּגִ ַ
ּוכְ מֹו ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֹלא יָ ַדע ְּב ִדּיּוק ָמה ְמ ַצ ֶּפה לֹוּ ,גַ ם ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ּובזְ כּות ּכָ ְך נִ כְ נְ סּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ָהלְ כּו ַּב ִּמ ְד ָּברְּ ,ב ַהנְ ָהגַ ת ה' ַעל יְ ֵדי מ ֶֹׁשהִ .
אֹותּה.
לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל וְ זָ כּו לִ נְ חֹל ָ
ּבֹואּו נִ לְ ַמד ִמּזֶ ה ּגַ ם לְ ַע ְצ ֵמנּו :לִ ְפ ָע ִמים ָעלֵ ינּו לַ ֲעׂשֹות ְּד ָב ִרים
ּתֹוצ ָאה
יֹוד ִעים ָמה ִּת ְהיֶ ה ַה ָ
אֹותם אֹו ְ
ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֹלא ַמ ָּמׁש ְמ ִבינִ ים ָ
טּוחים ֶׁשּזֹו ַה ֶּד ֶרְך ָּבּה ָעלֵ ינּו לָ לֶ כֶ ת –
ֶׁשּלָ ֶהםֲ .א ָבל ִאם נִ ְהיֶ ה ְּב ִ
נּוחה
יֹותרֶ ,אל ַה ְּמ ָ
יע ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּטֹוב ְּב ֵ
נִ זְ ּכֶ ה ְּב ֶעזְ ַרת ה' לְ ַהּגִ ַ
וְ ֶאל ַהּנַ ֲחלָ ה.

תמונות בפרשה

"אל הארץ אשר אראך"

מצאו למה רומזות התמונות!

מצאו במבוך את הדרך לארץ ישראל!

1

2

3

4

5

6

התחילו
כאן!

ארץ
ישראל!

ִק ְׁשקּוׁש
ַמ ְד ִהים
סיפור לשבת
שמחה פשיטיק

 מתי יש לי מה לספר? תמיד .מתי אין לי מה לספר? כשאומרים לי לספר משהו... איש אחד שואל קמצן :אתה יכול לעזור לי ב 10שקלים? אז הקמצן עונה לו :אני יכוללעזור לך גם בחינם...
 יש לי שתי שאלות )1 :למה כשנושכים את הלשון בכוונה זה לא כואב ובלי כוונה כן? )2למה אתם נושכים עכשיו את הלשון?? ;)

ּכְ ֶׁש ָהיָ ה ֶפלִ ְיקס ָצ ִעירַ ,מ ָּמׁש יֶ לֶ דָ ,חלַ ם לִ ְהיֹות ַצּיָ רַּ .ב ִהזְ ַּד ְּמנּות ַה ַּתלְ ַּתּלִ ים ַהּנָ ִאים ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ִאּיֵ ר ֶפלִ ְיקס ְּבח ֶֹסר ֵחן ,וְ ַה ַּפ ְרצּוף
ָה ִראׁשֹונָ ה ֶׁש ִה ְסּכִ ימּו ָ
ּׁשּורהְּ .ב ִקּצּור,
הֹוריו הּוא נִ ְר ַׁשם לְ חּוג ִצּיּור ,וְ ִה ְת ִמיד ּבֹו ַע ְצמֹו ָהיָ ה נְ טּול ּכָ ל ֶק ֶׁשר לְ ָפנִ ים ֶׁשל ָא ָדם ִמן ַה ָ
ְּב ַׁש ְּק ָדנּות ּגְ דֹולָ הְּ .בכָ ל ַּפ ַעם ָהיָ ה חֹוזֵ ר ִעם יְ ִצ ָירה ּכָ זֹאת אֹו ַהּכִ ָּׁשלֹון ָהיָ ה ָצפּוי ֵמרֹאׁש.
ַא ֶח ֶרת ֶׁש ִּצּיֵ ר ,וְ ָא ִביו וְ ִאּמֹו ָהיּו ִמ ְת ַּפ ֲעלִ ים ְמאֹדְ ,מ ַׁש ְּב ִחים אֹותֹו
ּיּורים ֶאל ֵּבית ַה ֶּמלֶ ְך,
יע ַהּיֹום ַה ְמי ָֹעד לְ ַהּגִ יׁש ֶאת ַה ִּצ ִ
ְּב ַהּגִ ַ
ּיּורים.
עֹוד ִדים אֹותֹו לְ ַה ְמ ִׁשיְך ּולְ ַת ְרּגֵ ל ִצ ִ
ּומ ְ
ְ
צּומה ,וְ נֶ ֱע ַמד ַּבּתֹור ִעם עֹוד ֵמאֹות
נִ ּגַ ׁש ֶפלִ ְיקס ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות ֲע ָ
ּיּורים ֶׁשל ֶפלִ ְיקס ֹלא ָהיּו ַמ ְר ִׁש ִ
ֲא ָבל ָה ֱא ֶמת ָהיְ ָתה ֶׁש ַה ִּצ ִ
ימים ֲאנָ ִׁשיםָ .היּו ֶׁש ִה ִּביטּו ַּב ִּצּיּור ֶׁשּלֹו וְ גִ ֲחכּו ֵּבינָ ם לְ ֵבין ַע ְצ ָמם.
ּבּוטים ַח ְס ֵרי ֵּפ ֶׁשר ֶׁשל יֶ לֶ ד ָק ָטן,
ּכְ לָ ל ּוכְ לָ לֵ .הם נִ ְראּו ּכְ מֹו ִׁש ְר ִ
ֲא ֵח ִרים ֲא ִפּלּו ָא ְמרּו לֹו ּכַ ָּמה ִמּלִ ים ַמ ֲעלִ יבֹותֲ .א ָבל ֶפלִ ְיקס
ּוכְ ֵדי לְ ָה ִבין ָמה ֶּב ֱא ֶמת הּוא ִצּיֵ ר ,נִ ְד ְרׁשּו ֶה ְס ֵּב ִרים ׁשֹונִ ים וְ גַ ם
ּומעֹולָ ם – ֶה ֱא ִמין ַּב ִּצּיּור ֶׁשּלֹו ,וְ ָהיָ ה ּכִ ְמ ַעט
– ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה ֵמ ָאז ֵ
ּמֹורה ֶׁשל
ּובוַ ַּדאי ַה ֶ
הֹוריםְ ,
ְמ ֻׁשּנִ יםֲ .א ָבל ֶפלִ ְיקסּ ,כְ מֹו ּגַ ם ַה ִ
טּוח ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך יָ רּום הֹודֹו יִ ְב ַחר ּבֹו.
ּומ ֻא ָּׁש ִרים .וְ כָ ְך הּוא ּגָ ַדל וְ גָ ַדלָּ ,ב ַ
חּוג ַה ִּצּיּור – ָהיּו ּכֻ ּלָ ם ְש ֵֹמ ִחים ְ
יע לָ ַא ְרמֹון
ּוב ֶמ ֶׁשְך ַהּזְ ַמן ִה ְת ִחיל לְ ַצּיֵ ר ְּבכֹחֹות ַע ְצמֹו ,וַ ֲע ַדיִ ן ֹלא ָהיּו ֵאּלֶ ה ַהּתֹור ִה ְתנַ ֵהל ַּב ֲע ַצלְ ַּתיִ םּ .כָ ל ֶא ָחד ִמן ַה ַּצּיָ ִרים ֶׁש ִהּגִ ַ
ְ
נִ כְ נַ ס לְ ַבּדֹו ֶאל ֵהיכַ ל ַה ֶּמלֶ ְך ,וְ ֶה ְר ָאה לֹו ֶאת ַה ִּצּיּור ֶׁש ִּצּיֵ רַ .ה ֶּמלֶ ְך
יְ ִצירֹות ֻמ ְצלָ חֹות.
אריזִ ,ה ִּביט ַּב ִּצּיּור וְ ָר ַׁשם לְ ָפנָ יו ֶאת ִה ְת ַר ְׁשמּותֹוּ'ַ .בּסֹוף ֶא ְב ַחר ֶע ֶשֹר
יֹום ֶא ָחדּ ,כְ ֶׁש ֶפלִ ְיקס ָהיָ ה ֶּבן ֵּת ַׁשע ,הּוא ָע ַבר ִּב ְרחֹובֹות ָּפ ִ
יֹותר'ִ ,ה ְס ִּביר.
מֹודעֹות ּגְ דֹולֹות ַה ְּתלּויֹות ְּבכָ ל ֶק ֶרן ְרחֹוב'ֲ .אדֹונֵ נּו ַה ֶּמלֶ ְך יְ ִצירֹות ִמ ֵּבין ַהּטֹובֹות ְּב ֵ
וְ ָר ָאה ָ
ְמ ֻענְ יָ ן לְ ַע ֵּטר ֶאת ִקירֹות ָה ַא ְרמֹון ְּב ִצ ִ
ּיּורים ֲח ָד ִׁשים' ,נִ כְ ַּתב ֲא ָבל ּכַ ֲא ֶׁשר ִּב ֵּקׁש ֶפלִ ְיקס לְ ִהּכָ נֵ ס ֶאל ַה ֶּמלֶ ְךֹ ,לא נָ ַתן לֹו ַה ָּפ ִקיד
ם
יה
ֶ
ירֹות
ֵ
צ
ִ
יְ
ת
א
ֶ
יׁש
ּגִ
ה
ַ
סּומים' ,וְ כָ ל ֶאזְ ָר ֵחי ָצ ְר ַפת ֻמזְ ָמנִ ים לְ
ַּב ִּפ ְר ִ
שוֹת זֹאת'ַ .א ָּתה ָק ָטן ִמ ַּדי ִמּכְ ֵדי לַ ֲעמֹד לִ ְפנֵ י ֲאדֹונֵ נּו
ַה ְמ ֻמּנֶ ה לַ ֲע ֹ
ּטֹובים ְּב ֵ
ּיּורים ַה ִ
ֶאל ַא ְרמֹון ַה ְּמלּוכָ הֲ .ע ֶש ֶֹרת ַה ִּצ ִ
יֹותר ֶׁשּיִ ָּב ֲחרּוַ ,ה ֶּמלֶ ְך יָ רּום הֹודֹו'ָ ,א ַמר לֹו ְּבנֻ ְקׁשּותֶ .פלִ ְיקס ִה ְת ַחּנֵ ן ַעל נַ ְפׁשֹו:
יִ זְ ּכּו לְ ִה ָּתלֹות ְּב ֵהיכַ ל ַה ֶּמלֶ ְך!'
ֹלח
יה יָ ִמים וְ לֵ ילֹות! ַא ָּתה ֹלא יָ כֹול לִ ְׁש ַ
'זֹו יְ ִצ ָירה ֶׁש ָע ַב ְד ִּתי ָעלֶ ָ
יח לִ ְמצֹא ֵחן
ֶפלִ ְיקס יָ ַדע ֶׁשּכָ אן נִ ְמ ָצא ֶה ָע ִתיד ֶׁשּלֹוִ .אם יַ ְצלִ ַ
אֹותּה לַ ֶּמלֶ ְך'ַ .ה ָּפ ִקיד ִה ְת ַרּכֵ ְך
אֹותי ּכָ ְך ַה ַּביְ ָתה ְּבלִ י לְ ַה ְראֹות ָ
ִ
ְּב ֵעינֵ י ַה ֶּמלֶ ְך – יָ ַדע ְּבוַ ָּדאּות – ִּת ְהיֶ ה זֹו ְק ִפ ַ
יצת ַה ֶּד ֶרְך ֶׁשּלֹו וְ ִה ְסּכִ ים' :טֹוב ,נַ ֲע ֶשֹה ָּד ָבר ּכָ זֶ ה – ֲאנִ י ֶאּכָ נֵ ס ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ִעם
אֹותֹו,
יכּו
ר
ִ
ע
ֲ
יַ
יו,
לְ עֹולַ ם ָה ָא ָּמנּותַ .הּכֹל יַ ּכִ ירּו אֹותֹו ,יְ ַד ְּברּו ָעלָ
ַה ִּצּיּור ֶׁשּלְ ָך וְ ַא ְר ֶאה לֹו אֹותֹו ,וַ ֲא ַצּיֵ ן ְּב ָפנָ יו ִמי ִצּיֵ ר אֹותֹו'.
יתם ַה ְּפ ָר ִטיֶ .פלִ ְיקס ַה ָּק ָטן ֹלא
ּיּורים לְ ֵב ָ
ּמּובן :יַ זְ ִמינּו ִמ ֶּמּנּו ִצ ִ
וְ כַ ָ
טּוח ֶפלִ ְיקס ִה ְסּכִ ים ְּבלֵ ית לֹו ְּב ֵר ָרה ַא ֶח ֶרתַ .ה ָּפ ִקיד נָ ַטל ֶאת ַה ִּצּיּור
ָח ַׁשב ַעל ַהּכֶ ֶסף ּכְ מֹו ַעל ִמּמּוׁש ַהיְ כֹולֹות ֶׁשהּוא ָהיָ ה ָּב ַ
לּואיֶ .אּלָ א ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר
לה ְּט ַר ְקלִ ין ֶׁשּבֹו יָ ַׁשב ַה ֶּמלֶ ְך ִ
ַ
וְ נִ כְ נַ ס ֶא
ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹו.
הּוא ִה ְת ִחיל לְ ַצּיֵ ר ְּב ֶמ ֶרץְּ .ת ִחּלָ ה ִׁש ְר ֵּבט ּכַ ָּמה ְס ִקיצֹות הּוא ֶה ְר ָאה אֹותֹו לַ ֶּמלֶ ְךָ ,א ַחז ַה ָּפ ִקיד ֶאת ַה ִּצּיּור ָהפּוְך ...הּוא
אֹותּה,
ָ
ּומי ִצּיֵ ר
לֹומר לַ ֶּמלֶ ְך ָמה ְמ ֻצּיָ ר ַּביְ ִצ ָירה ִ
ּבֹוחר'ֲ .א ַצּיֵ ר ֶאת ֹלא ִה ְס ִּפיק ַ
ִראׁשֹונִ ּיֹותַ ,עד ֶׁש ֶה ְחלִ יט ַעל ַהּכִ ּוּון ֶׁשּבֹו הּוא ֵ
'וּואּו! ִמי ִצּיֵ ר ֶאת ָה ַאיִ ל
יאת ִה ְת ַּפ ֲעלּותַ :
יח ְק ִר ַ
ּוב ַע ְצמֹו!' ָעלָ ה ְּבמֹחֹו ַר ְעיֹון ,וְ הּוא ִמ ֵהר לְ ַצּיֵ ר ּכְ ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך ִה ְפ ִר ַ
ַה ֶּמלֶ ְך ִּבכְ בֹודֹו ְ
ּומ ָּטהַּ .פ ַעם ַא ַחת ַה ַּמ ְד ִהים ַהּזֶ ה? ִּת ְר ֶאה ֶאת ַה ַּק ְרנַ יִ ם ַה ְמ ֻסלְ ָסלֹות ֶׁשעֹולֹות
ֶאת ַּתלְ ַּתּלָ יו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַהּגֹולְ ִׁשים ֵמ ַעל ָּפנָ יו ַ
לּואיִּ ,בזְ ַמן ֶׁש ֻהכְ ַּתר ּכְ ַמלְ ּכָ ּה ֶׁשל ּכְ לַ ֵּפי ַמ ְעלָ ה ְּב ֵחן ,וְ ֶאת ָהרֹאׁש ֶׁשל ָה ַאיִ ל ֶׁש ְּמ ֻאּיָ ר ּכָ אן ְּב ַקּוִ ים
ְּב ַחּיָ יו ָר ָאה ֶפלִ ְיקס ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ִ
ּומקֹום לְ ִד ְמיֹון! נִ ְר ֶאה
ּנֹותן ַה ְׁש ָר ָאה ָ
רּוריםַ ,מה ֶּׁש ֵ
טּוח ֹלא ְמאֹד ְּב ִ
ָצ ְר ַפת .זֶ ה ָהיָ ה ָא ְמנָ ם לִ ְפנֵ י ּכַ ָּמה ָׁשנִ יםֲ ,א ָבל ֶפלִ ְיקס ָהיָ ה ָּב ַ
יצד הּוא נִ ְר ֶאה.
ֶׁשהּוא זֹוכֵ ר ּכֵ ַ
יֹותר ְּב ָצ ְר ַפת! ֲאנִ י ּכְ ָבר יָ כֹול
ֶׁשּזֶ הּו ַא ַחד ַה ַּצּיָ ִרים ַה ֻּמכְ ָׁש ִרים ְּב ֵ
לֹומר לְ ָך ֶׁש ַהיְ ִצ ָירה ַהּזֹאת ִּת ְהיֶ ה ַא ַחת ֵמ ֶע ֶשֹר ַהיְ ִצירֹות
ַּבד ַה ִּצּיּור ֶׁשּלְ ָפנָ יו ִה ְת ִחיל לְ ִה ְת ַמּלֵ א ִמּיֹום לְ יֹום ְּב ַקּוִ ים ּכָ ֵאּלֶ ה ַעכְ ָׁשו ַ
וַ ֲא ֵח ִריםֶ ,אּלָ א ֶׁש ֵהם ֹלא ִהזְ ּכִ ירּו ּכְ הּוא זֶ ה ֶאת ַמ ְר ֵאה ָּפנָ יו ֶׁשל ֶׁש ֶא ְב ַחר ַהּיֹום!'
ַה ֶּמלֶ ְך ִ
ׂשֹורה – הּוא יָ ַדע ֶׁש ַה ַּמ ֲא ָמץ ָהיָ ה
לּואיָ .ח ֵבר ֶׁש ָּבא לְ ַב ֵּקר ֶאת ֶפלִ ְיקסָ ,ר ָאה ֶאת ַה ִּצּיּורּ ,וכְ ֶׁש ֶפלִ ְיקס ָׁש ַמע ֶאת ַה ְּב ָ
י
ד
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מ
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ּמ
וְ ָׁש ַמע ִמ ֶ
ָׁשוֶ ה ,לַ ְמרֹות ַהּכֹל.
ֶׁשּיִ ָּב ֵחר ַעל יְ ֵדי ַה ֶּמלֶ ְךֶ .ה ָח ֵבר ָצ ַחק ְצחֹוק ּגָ דֹול וְ לִ גְ לֵ גֹ' :לא ַרק
• • •
ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ זַ הֹות ּכָ אן ֶאת ֲאדֹונֵ נּו ַה ֶּמלֶ ְךֶ ,אּלָ א ֶׁש ִּבכְ לָ ל ֵאין
ּיּובּיֹותֲ .א ָבל
ּתֹוצאֹות ִח ִ
רֹואים ּכָ אן ֶּבן ָא ָדם! ֵאין ִסּכּוי ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך יִ ְס ַּתּכֵ ל ַעל ַה ִּצּיּור ֶׁשּלְ ָךּ ,כְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַא ְּמ ִציםְּ ,ב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל נִ ְר ֶאה ָ
ִ
ּיּוביתּ .גַ ם
ּתֹוצ ָאה ִח ִ
ּתֹורה וְ ַה ִּמ ְצוֹותּ ,כָ ל ַמ ֲא ָמץ ֵמ ִביא ָ
ְּב ִענְ יְ נֵ י ַה ָ
ֶפלִ ְיקס'...
הֹוריוִ ,אם ֵאין לָ נּו לְ ָמ ָׁשל ַהיְ כֹלֶ ת לִ לְ מֹד ַּב ֲה ָבנָ ה ַמ ֲע ִמ ָיקהֲ ,א ָבל ּכַ ֲא ֶׁשר
ֲא ָבל ֶפלִ ְיקס ֹלא ֻה ְׁש ַּפע ִמ ִּד ְב ֵרי ֶה ָח ֵבר וְ ֹלא ִא ֵּבד ִּת ְקוָ הָ .
יהםּ .גַ ם ֵהם ֵה ִבינּו ֶׁש ֵאין נַ ֲע ֶשֹה ֶאת ֶׁשּלָ נּו – ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יִ ְס ַּתּכֵ ל ַעל ַמ ֲע ֵׂשינּו ּכְ מֹו
ֶׁש ָראּו ֶאת ַמ ֲא ַמ ָּציו לְ ַצּיֵ רָ ,ס ְתמּו ֶאת ִּפ ֶ
יֹותר.
ימה ְּב ֵ
צּורהֶ .את ַעל ַהיְ ִצ ָירה ַה ַּמ ְד ִה ָ
לִ ְבנָ ם ִסּכּויִ ,מּׁשּום ֶׁש ַה ִּצּיּור ֶׁשּלֹו ָהיָ ה נִ ְר ֶאה ֲח ַסר ָ
באדיבות "שלום לעם"

