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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת אמור תשפ"א

ילד אחד נכנס לרופא שיניים ומתחיל לצרוח בקולי קולות .הרופא:
למה אתה צורח ,עדיין לא נגעתי בך! הילד :אני פשוט מתאמן...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה
ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר

שאלות בפרשה
" .1וקידשתו" (כא ,ח)  -במי יש לנהוג בקדושה?
 .2מאיזה גיל של הבהמה ניתן להביאה לקרבן?
 .3מהו איסור "נותר"?
 .4מה פירוש המשפט "שבע שבתות תמימות"?
 .5על איזה יום בשנה נאמר "שבת שבתון הוא לכם"?
 .6מהי הסיבה שכתובה בתורה למצוות הישיבה בסוכה?
 .7לצורך מה לקחו 'שמן זית זך כתית'?
 .8מה היה דינו של המקלל את השם?
חידת חדגא:
הסבירו :לא ממש 'מועד' ,אבל הוא הראשון בפרשת המועדות!
חידת פולקע:
הסבירו :סופרים עד אליו ,אבל אותו בעצמו לא סופרים!

ּתֹורה ְמ ַד ֶּב ֶרת ְּב ִדּיּוק ַעל ַהּיָ ִמים ֶׁש ָּב ֶהם ֲאנַ ְחנּו
ְּב ָפ ָר ַׁשת ֱאמֹר ַה ָ
אֹותנּו לִ ְסּפֹר ֶאת
ּתֹורה ְמ ַצּוָ ה ָ
נִ ְמ ָצ ִאים ,יְ ֵמי ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמרַ .ה ָ
ַהּיָ ִמים ֶׁש ֵּבין ַחג ַה ֶּפ ַסח לְ ֵבין ַחג ַה ָּׁשבּועֹותֲ .חכָ ִמים ַמ ְס ִּב ִירים
ֶׁש ַעל יְ ֵדי ַה ְּס ִפ ָירה ֲאנַ ְחנּו ָׂש ִמים לֵ ב לַ ִה ְת ַק ְרבּות ֶׁשּלָ נּו לְ יֹום
ּתֹורהְּ ,ב ִה ְת ַק ְּדמּות
ּתֹורה ,וִ יכֹולִ ים לְ ִה ְתּכֹונֵ ן לְ ַמ ַּתן ַה ָ
ַק ָּבלַ ת ַה ָ
וְ ִׁשּפּור ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּלָ נּו.
יבא,
קּופה זֹו נִ ְפ ְטרּו ַּתלְ ִמ ֵידי ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ֲחכָ ֵמינּו ִס ְּפרּו לָ נּו ֶׁש ִּב ְת ָ
ּומּכִ ִירים ֶאת
יֹוד ִעים ַ
ִמ ְּפנֵ י ֶׁשֹּלא נָ ֲהגּו ּכָ בֹוד זֶ ה ָּבזֶ הּ .כֻ ּלָ נּו ְ
יבא ָא ַמר' :וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך – זֶ ה ּכְ לָ ל ּגָ דֹול
ָמה ֶׁש ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ׁשּורים
ּתֹורה'ַ .על יְ ֵדי ַא ֲה ַבת ַהּזּולָ ת ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ ְהיֹות ְק ִ
ַּב ָ
ּתֹורה ּכֻ ּלָ ּה.
לְ כָ ל ַה ָ
לָ כֵ ןְּ ,ביָ ִמים ֵאּלּו ָראּוי ּוכְ ַדאי ֶׁשּכֻ ּלָ נּו נַ ְר ֶּבה ַא ֲה ָבהָׁ ,שלֹום וְ ֵרעּות
יֹותר לְ ַחג ַה ָּׁשבּועֹות
טֹובה ,מּוכָ נִ ים ֵ
צּורה ָ
יע ְּב ָ
ֵּבינֵ ינּו ,וְ כָ ְך נַ ּגִ ַ
ּתֹורה!
ּולְ ַק ָּבלַ ת ַה ָ

תמונות בפרשה

"ובקוצרכם את קציר ארצכם"

מצאו לְ מה רומזות התמונות!

מצאו  7הבדלים בין האיורים!
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יָ ָׁשר
וְ ָל ִענְ יָ ן
סיפור לשבת

 יש לכם עשרה דגים באקווריום .שניים נגנבו ,ארבעה טבעו ,ואחד נטרף על ידיהחתול .כמה דגים נשארו לכם? -אפשר להפסיק לחשב ,דגים לא טובעים...
 הרופא' :השיעול שלך קל יותר הבוקר' החולה הזועף' :בטח ,התאמנתי עליובמשך כל הלילה'...

ָהיְ ָתה ּכִ ְב ָׂשה ֶׁשּוִ ְּת ָרה ַעל ַה ֶּצ ֶמר ֶׁשּלָ ּה; ִהיא ָּפׁשּוט נָ גְ ָסה
לְ ִאיׁש ֶא ָחד ָק ָטן ָהיְ ָתה ְּב ָעיָ ה ַא ַחת ּגְ דֹולָ ה.
ְּב ַע ְצ ָמּה ַעד ֶׁשּנִ ְהיְ ָתה ֵק ַר ַחת ,וְ כָ ְך יָ כְ לָ ה לַ ֲעבֹר ְּב ַקּלּות ֶאת
אֹותּה
ֲא ָבל ִּבגְ לַ ל ֶׁש ָע ַבד וְ ָהיָ ה ָעסּוק ְּבכָ ל ַהּיָ ִמים ָ -ח ַׁשב ַעל ָ
(היא ִקּוְ ָתה ֶׁשֹּלא ַקר ַּב ַּצד ַה ֵּׁשנִ י.)...
ַהּגָ ֵדר ִ
יח
ְּב ָעיָ ה ַרק ַּבּלֵ ילֹותָ .ח ַׁשב ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ַ -עד ֶׁשֹּלא ִה ְצלִ ַ
יה ִּ -ב ְמקֹום לַ ֲעבֹר ֶאת ַהּגָ ֵדר ,נִ ְּס ָתה לִ ְדחֹף
ַהּכִ ְב ָׂשה ֶׁש ַא ֲח ֶר ָ
לְ ֵה ָר ֵדםּ .כָ ְך ֶׁש ְּב ֶע ֶצם יֵ ׁש לֹו ַעכְ ָׁשו ְׁש ֵּתי ְּב ָעיֹות.
אֹותּה ָרחֹוק ּכְ כָ ל ָה ֶא ְפ ָׁשר.
ָ
אֹותּה.
ֲא ָבל לְ ָפחֹות לְ ַא ַחת ַה ְּב ָעיֹות ָ -היְ ָתה לֹו ֶּד ֶרְך לִ ְפּתֹר ָ
טֹובה לְ ֵה ָר ֵדם ִהיא ָּפׁשּוט ַעכְ ָׁשו ּכְ ָבר נִ ְמ ַאס לַ ּכְ ָב ִשֹים לְ ַחּכֹות ,וְ כֻ ּלָ ן ָע ְברּו ְּביַ ַחד וְ ָר ְמסּו ֶאת
יטה ֲהכִ י ָ
אֹומ ִרים ֶׁש ַה ִּׁש ָ
הּוא יָ ַדע ֶׁש ְ
לִ ְסּפֹר ּכְ ָב ִשֹים .לַ ְמרֹות ֶׁשהּוא ַע ְצמֹו עֹוד ֹלא נִ ָּסה ֶאת ַה ֶּד ֶרְך ַהּגָ ֵדר ְּבלִ י ק ִֹׁשי.
ַהּזֹוֶ ,ה ְחלִ יט ֶׁשּזֹו ַה ִהזְ ַּד ְּמנּות לְ נַ ּסֹות.
ּכֻ ּלָ ן...
ַּב ַה ְת ָחלָ ה הּוא ִהכְ נִ יס ֶאת ַהּכְ ָב ִׂשים לְ ַח ְדרֹו ,וְ ֵהם ִה ְס ְ
ּתֹובבּו לֹו חּוץ ֵמ ַא ַחת
ּובלִ י ַמ ָּט ָרה ,וְ ָהיָ ה לֹו ָק ֶׁשה
ְס ָתם ּכָ ְך ַּב ֶח ֶדר ְּבלִ י ׁשּום ּכִ ּוּון ְ
ֶׁש ָע ְצ ָרה,
אֹותןָ ,אז הּוא ֶה ְחלִ יט לְ ַה ִּציב לָ ֶהן ּגָ ֵדר ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ֶח ֶדר,
לִ ְסּפֹר ָ
חֹורה
אֹותּהֶּ .ד ֶרְך ַה ֶּפ ַתח ַה ְּצ ָד ִדי לָ ְק ָחה ַצ ַעד ֶא ָחד ָא ָ
עֹוברֹות ָ
אֹותן ּכְ ֶׁש ֵהן ְ
ּופׁשּוט לִ ְסּפֹר ָ
ָ
הּוא ִהזְ ִמין ָ
אֹותן לַ ֲעבֹר ֶאת ַהּגָ ֵדר ְמאֹד ְּבנִ ּמּוס ,לַ ְמרֹות ֶׁש ְּב ֶע ֶצם וְ גִ ּלְ ָתה...
ֹלא ָהיְ ָתה לָ ֶהן ְּב ֵר ָרה ַא ֶח ֶרתֵ ,הן ְּבלִ י ֶק ֶׁשר ִה ְרּגִ יׁשּו ְּתקּועֹות
ׁשּוטה.
ֶׁשּיֵ ׁש ֶּד ֶרְך ַמ ָּמׁש ְּפ ָ
וְ ֶׁש ָּבא לָ ֶהם לְ ִה ְת ַק ֵּדם.
ׁשּוטים ִהיא ָע ְק ָפה ֶאת ַהּגָ ֵדר וְ ָהלְ כָ ה ִמ ָּס ִביבִ ...היא
ִּב ְצ ָע ִדים ְּפ ִ
עֹומ ֶדת ּגָ ֵדרֵ .הן
ֶ
יהם
ַעכְ ָׁשו ּגַ ם לַ ּכְ ָב ִשֹים ָהיְ ָתה ְּב ָעיָ ה; לִ ְפנֵ ֶ
נִ ּגְ ָׁשה לַ ֶּפ ַתח ַה ְּצ ָד ִדי וְ ָע ְב ָרה אֹותֹו.
ִה ְת ִחילּו לַ ֲעבֹר ֶאת ַהּגָ ֵדר ַ -א ַחתַ ,א ַחת ,וְ לַ ְמרֹות ֶׁשּכָ ל ּכִ ְב ָׂשה
אֹותּה ּגָ ֵדרּ ,כָ ל ּכִ ְב ָׂשה ּכָ ל ַהּכְ ָב ִׂשים ַהּלָ לּו ִענְ יְ נּו ֶאת ָה ִאיׁש ַה ָּק ָטן ,הּוא ִה ְמ ִׁשיְך לַ ֲחׁשֹב
נִ ְר ֲא ָתה ְּב ִדּיּוק אֹותֹו ָּד ָבר ,וְ ַהּגָ ֵדר נִ ְׁש ֲא ָרה ָ
יהן ּכָ ל ַהּלַ יְ לָ הֵ :איזֹו ּכִ ְב ָׂשה ֲהכִ י ֲחכָ ָמה?
ֲעלֵ ֶ
צּורה ַא ֶח ֶרת...
אֹותּה ְּב ָ
ָע ְב ָרה ָ
רֹואים ְּבכָ ל ַה ְּס ָפ ִרים ,וְ ֵאיזֹו ֲהכִ י יְ ִעילָ ה?
ָה ִראׁשֹונָ ה ָק ְפ ָצה ֵמ ַעל ַהּגָ ֵדרּ ,כְ מֹו ֶׁש ִ
קֹופ ֶצת ּכְ ֶׁש ִהיא נִ ְפּגֶ ֶׁשת ַּבּגָ ֵדר.
ֶׁשּכִ ְב ָׂשה ֶ
ּומה טֹוב ְּבכָ ל ַא ַחת?
ָ
ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ַּדוְ ָקא נִ ְד ֲח ָקה ִמ ַּת ַחת.

ּומה ַרע...
ָ

ַא ֶח ֶרתּ ,כַ ּנִ ְר ֶאה ִמּתֹוְך יֵ אּוׁש ,אֹו ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָח ְׁש ָבה ֶׁש ִהיא ַמ ְס ִּפיק
ּומה הּוא...
ָ
ֲחזָ ָקה ,נִ כְ נְ ָסה ִעם ָהרֹאׁש ַּבּגָ ֵדר.
וְ לָ ָּמה...
יטה ֹלא לְ ַה ְב ִחין ּכְ לָ ל ֶׁשּיֵ ׁש ְּב ָעיָ ה ֶׁשל ּגָ ֵדר.
וְ ַא ַחת ֶה ְחלִ ָ
וְ נִ ְר ַּדם.
ָהיּו ָׁשם ְׁש ַּתיִ םְ ,ק ַטּנֹותֶׁ ,ש ִּט ְּפסּו ַא ַחת ַעל ַה ְּׁשנִ ּיָ ה וְ ָעזְ רּו זֹו לָ זֹו
•
לַ ֲעבֹר.
ָהעֹולָ ם ֶׁשּלָ נּו ּכָ ל ּכָ ְך ֻמ ְרּכָ ב ,יֵ ׁש לָ נּו ֶח ְׁשּבֹונֹות ִעם ּכָ ל ִמינֵ י
וְ ַא ַחת ֶׁש ָא ְס ָפה ֶאת ּכָ ל ֵאּלּו ֶׁשֹּלא ִה ְצלִ יחּו לַ ֲעבֹר וְ ִט ְּפ ָסה ֲעלֵ ֶ
יהןֲ .אנָ ִׁשיםְׁ ,שכֵ נִ ים ,יְ ִד ִידיםַ ,א ִחיםַ ,מּכָ ִרים וְ כּו'ִ .עם ּכָ ל ֶא ָחד ֲאנַ ְחנּו
מֹודד מּול
ִמ ְתנַ ֲהגִ ים ַא ֶח ֶרתְ ,מ ַח ְּפ ִׂשים ֶאת ַה ְּד ָרכִ ים ֵאיְך לְ ִה ְת ֵ
ָהיְ ָתה ַא ַחת ֶׁשּנִ ְּס ָתה לְ ַח ֵּׁשב ֵאיְך...
יׁשים ַּת ְחּפֹוׂשֹות,
ּומלְ ִּב ִ
ַה ְּק ָׁשיִ ים ֶׁשּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַמ ִּציב ְּב ָפנֵ ינּוַ ,
וְ ַא ַחת ֶׁש ִה ְתיָ ֲא ָׁשה וְ ֹלא ֵה ִבינָ ה ִּבכְ לָ ל לָ ָּמה?!
מֹודדּותַ ,מ ֲעלִ ים ַר ְעיֹונֹות וְ ָת ִרים ַא ֲח ֵרי
ְמ ַח ְּפ ִׂשים ַּד ְרכֵ י ִה ְת ְ
ּובכָ ל ַּפ ַעם ֲאנַ ְחנּו ּכָ ל ּכָ ְך ִמ ְת ַר ֲח ִקים
ִּפ ְתרֹונֹות יְ ִצ ָיר ִתּיִ יםְ .
חּוצה ּכְ לָ ל.
ַא ֶח ֶרת נִ ְּס ָתה לְ ַׁשכְ נֵ ַע ֶאת ַה ְּׁש ָאר ֶׁש ַהּגָ ֵדר ֵאינָ ּה נְ ָ
ׁשּוטהִ ,מּלִ ְהיֹות יְ ָׁש ִריםִ ,מּלַ ֲעבֹד ַּב ִהּגָ יֹון ַה ָּב ִריא
ֵמ ַה ֶּד ֶרְך ַה ְּפ ָ
יעה ּכִ ְב ָׂשה ּכְ מֹו ּכָ ל ַה ְ
ַא ַחר ּכָ ְך ִהּגִ ָ
ּבֹורא ,וְ לִ ְהיֹות ֲאנַ ְחנּוַ ,מה ֶּׁש ָאנּו ְּב ַע ְצ ֵמנּוְּ ,בלִ י
ּקֹודמֹותַ ,רק ִעם ֵס ֶמל ָק ָטן ֶׁשּנִ ַּתן לָ נּו ִּב ֵידי ַה ֵ
ּומּׁשּום ָמה ּכְ ֶׁש ִהּגִ ָ
כּותי ַעל ַהּגּוףִ .
ּומלְ ִ
ַ
ּׁשּוביםִּ ,פ ְתרֹונֹות ְּוד ָרכִ ים
יעה ֶאל ַהּגָ ֵדר וְ ָר ֲא ָתה לְ ַח ֵּפשֹ ּכָ ל ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ֶח ְׁשּבֹונֹות וְ ִח ִ
עֹוקפֹות.
ְ
אֹותֹו ִ -הנְ ִמיכָ ה ֶאת ַע ְצ ָמּה ְּב ַהכְ נָ ָעה.
באדיבות "שלום לעם"

