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דוד' :חיים למה אתה מורח משחה על המדרגות?'
חיים' :הרופא אמר לי למרוח משחה במקום שבו קיבלתי את המכה'...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת במדבר תשפ"א

ָא ָדם ָׁשלֵ ם

שאלות בפרשה
 .1כיצד מכונה ספר במדבר בלשון חכמינו?
 .2באיזה כיוון היה דגל מחנה דן? (צפון/דרום/מזרח/מערב)
 .3אלו שני שבטים היו עם דגל מחנה יהודה?
 .4מי היה הבן הבכור של אהרון הכוהן?
 .5מאיזה גיל ספרו את בני ישראל ,ומאיזה גיל את בני שבט לוי?
 .6בכמה שקלי-כסף פודים את הבכור?
 .7מעור של איזה בעל-חיים הכינו את הכיסוי לכלי המשכן?
 .8מי היו ממונים על כיסוי כלי הקודש ,ומי היו נושאים אותם?
חידת חדגא:
 -- 12-1=12הייתכן?
חידת פולקע:
מכל השבטים  -איזה שבט היה הגדול ביותר ,ואיזה הקטן?

ּתֹורה
בּוע ֶׁש"ּכָ ל ַה ְּמלַ ֵּמד ֶאת ֶּבן ֲח ֵברֹו ָ
ֲחכָ ֵמינּו לָ ְמדּו ִמ ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ּתֹורה ,הּוא
אֹומרֶׁ ,ש ִּמי ֶׁש ְּמלַ ֵּמד ָא ָדם ַא ֵחר ָ
– ּכְ ִאּלּו יְ לָ דֹו" .זֶ ה ֵ
ּדּוע?
ּכְ ִאּלּו הֹולִ יד אֹותֹו ,לַ ְמרֹות ֶׁשהּוא ֹלא ַא ָּבא וְ ֹלא ִא ָּמא ֶׁשּלֹו! ַמ ַ
ּדֹומה לַ ּגּוף ֶׁשל ַּב ֲעלֵ י
ָה ָא ָדם ֻמ ְרּכָ ב ִמּגּוף ּונְ ָׁש ָמהַ .הּגּוף לְ ַבּדֹו ֶ
ׁשֹותים ,יְ ָׁשנִ ים וְ נֶ ֱהנִ יםַ .ה ֲח ִׁשיבּות ֶׁשל
ַה ַחּיִ יםּ ,גַ ם ֵהם אֹוכְ לִ ים וְ ִ
רּוח .לָ כֵ ןּ ,כְ מֹו ֶׁש ַא ָּבא וְ ִא ָּמא
ּוב ַ
ָה ָא ָדם ִהיא ַּבּתֹכֶ ן ֶׁשּיֵ ׁש ּבֹוַּ ,בּנְ ָׁש ָמה ָ
אֹותנּו
ָ
ּגּופנִ יתּ ,כָ ְך ִמי ֶׁש ְּמלַ ֵּמד
אֹותנּו לְ עֹולָ ם ִמ ְּב ִחינָ ה ָ
ָ
ֵה ִביאּו
רּוחנִ ית .זֹאת
אֹותנּו לָ עֹולָ ם ִמ ְּב ִחינָ ה ָ
ּתֹורה – הּוא ּכְ ִאּלּו ֵמ ִביא ָ
ָ
הֹורים ֶׁשּלָ נּוּ ,כָ ְך ָעלֵ ינּו
ּגַ ם ַה ִּס ָּבה לְ כָ ְך ֶׁשּכְ מֹו ֶׁש ָעלֵ ינּו לְ כַ ֵּבד ֶאת ַה ִ
אֹותנּו.
ּמֹורים ֶׁש ְּמלַ ְּמ ִדים ָ
לְ כַ ֵּבד ּגַ ם ֶאת ַה ִ
ּתֹורה.
בּוע נַ ְחּגֹג ְּב ֶעזְ ַרת ה' ֶאת ַחג ַה ָּׁשבּועֹותּ ,בֹו ִק ַּבלְ נּו ֶאת ַה ָ
ַה ָּׁש ַ
ּגַ ם ְּב ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ּכְ ֻא ָּמה – ּכְ מֹו ְּבכָ ל ָא ָדם  -יֵ ׁש ּגּוף ּונְ ָׁש ָמה,
ּובכָ ְך נִ גְ ַאל ַהּגּוף
רּוחנִ ּיּותְּ .ב ַחג ַה ֶּפ ַסח יָ ָצאנּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְ
ּגַ ְׁש ִמּיּות וְ ָ
ּוב ַחג ַה ָּׁשבּועֹות ה' נָ ַתן לָ נּו
ֶׁשּלָ נּו ּוכְ ִאּלּו ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל נֹולַ ד ֵמ ָח ָדׁשְ ,
רּוחנִ ית!
אֹותנּו ֵמ ָח ָדׁש ִמ ְּב ִחינָ ה ָ
ּוב ֶע ֶצם ּגָ ַאל וְ הֹולִ יד ָ
ּתֹורה – ְ
ֶאת ַה ָ

תמונות בפרשה

תשבץ  -חג השבועות

ִמצאו לְ מה רומזות התמונות ,מתוך פרשת השבוע

לכבוד חג השבועות  -שבצו את התשובות להגדרות בתשבץ!
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מאונך
 .1מסתיימת בשבועות
 .4הדיבר השישי
 .5נפטר בחג השבועות
 .6בעלה של נעמי
 .9גאל את רות

אבות

מאוזן
 .2חמותה של רות
 .3נקראת בשבועות
 .7קיבלנו אותה בשבועות
 .8נהוג לאוכלם
 .10הוליד את ישי

ָה ֲא ָבנִ ים
ַהּגְ דֹולֹות
סיפור לשבת

 איש אחד הלך למסעדה וביקש מהמלצר שיביא לו שניצל .המלצר מחזיק אתהשניצל בידיים ומגיש לו .שואל האיש' :כך מגישים? לא יפה!' המלצר עונה' :אתה
רוצה שהוא יפול על הרצפה שוב?!'
 -איך קוראים לארכיאולוגית? ראומה מצתי...

ּבּורי 'נָ כֹון!' ֵה ִׁשיב לָ ֶהם ַה ַּמ ְר ֶצה ַהּזָ ֵקןּ .וכְ ִפי ֶׁש ִּצּפּו ַּתלְ ִמ ָידיו,
יֹום ֶא ָחד ֻהזְ ַמן ַמ ְר ֶצה זָ ֵקן ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר לְ ִמנְ ָהל ִצ ִ
י
נֵ
פ
ּנֹושֹא ִ'ּתכְ נּון זְ ַמן יָ ִעיל' ִּב ְ
ְּב ַא ְר ַה'ב לָ ֵשֹאת ַה ְר ָצ ָאה ַעל ַה ֵ
ּומּלֵ א ָּב ֶהם ֶאת
הּוא נָ ַטל ֶאת ּכַ ד ַה ַּמיִ ם ֶׁש ָע ַמד ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן ִ
בּוצה ֶׁשל ְ 15מנַ ֲהלִ ים ְּבכִ ִירים ַּב ֲח ָברֹות ַהּגְ דֹולֹות ְּב ֵ
ְק ָ
יֹותר ַה ֵּמכָ ל ַעד לִ ְש ָֹפתֹו.
ְּב ַא ְר ַה'ב.
ַה ַּמ ְר ֶצה ַהּזָ ֵקן ֵה ִרים ֶאת ַמ ָּבטֹו ֶאל ַה ָּק ָהל וְ ָׁש ַאל'ֵ :איזֹו
ַה ַה ְר ָצ ָאה ָהיְ ָתה ַא ַחת ִמּתֹוְך ָח ֵמׁש ַה ְר ָצאֹות ְּביֹום ָה ִעּיּון
ֱא ֶמת ּגְ דֹולָ ה יְ כֹולִ ים ָאנּו לִ לְ מֹד ִמּנִ ּסּוי זֶ ה?'
בּורם .לַ ַּמ ְר ֶצה נִ ְּתנָ ה ָׁש ָעה ַא ַחת 'לְ ַה ֲע ִביר ֶאת
ֶׁש ֻא ְרּגַ ן ַּב ֲע ָ
ַהח ֶֹמר'.
ּנֹועזִ ים וְ ַהּזְ ִריזִ ים
נֹוׂשא ַה ַה ְר ָצ ָאה ֵה ִׁשיב ַא ַחד ַה ָ
ְּב ָח ְׁשבֹו ַעל ֵ
יטה ַהּזֹוֶׁ ,ש ָהיְ ָתה מּוכָ נָ ה לִ ְרׁשֹם ֶׁש ֵּבין ַמ ֲאזִ ינָ יו:
בּוצת ָה ֲאלִ ָ
ְּב ָע ְמדֹו ִּב ְפנֵ י ְק ַ
ּכָ ל ִמּלָ ה ֶׁש ֵּת ֵצא ִמ ִּפיוֶ ,ה ֱע ִביר ַה ַּמ ְר ֶצה ַהּזָ ֵקן ֶאת ַמ ָּבטֹו
ּיֹומן ֶׁשּלָ נּו ּגָ דּוׁש
ָ'אנּו לְ ֵמ ִדים ֶׁשּכְ כָ ל ֶׁשּנִ ְר ֶאה לָ נּו ֶׁש ַה ָ
עֹומ ִדים לַ ֲערְֹך
ְ
יהם ְּב ִא ִּטּיּות ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ָא ַמר'ָ :אנּו
ֲעלֵ ֶ
יֹותר ָּת ִמיד נִ ָּתן
ּומלֵ א ְּב ִה ְת ַחּיְ ֻבּיֹותִ ,אם ֶּב ֱא ֶמת ִמ ְת ַא ְּמ ִצים ֵ
ָ
נִ ּסּוי'.
ּומ ָּטלֹות'.
הֹוסיף ּבֹו עֹוד ְמ ִׂשימֹות ַ
לְ ִ
הֹוציא ַה ַּמ ְר ֶצה
ִמ ַּת ַחת לַ ֻּׁשלְ ָחן ֶׁש ִה ְפ ִריד ֵּבינֹו לְ ֵבין ַמ ֲאזִ ינָ יו ִ
'ֹלא'ֵ ,ה ִׁשיב ַה ַּמ ְר ֶצה ַהּזָ ֵקןֹ' .לא זֶ הָ .ה ֱא ֶמת
ֵמיכַ ל זְ כּוכִ ית ּגָ דֹול וְ ִהּנִ יחֹו ַּב ֲע ִדינּות לְ ָפנָ יו.
יסר
הֹוציא ִמ ַּת ַחת לַ ֻּׁשלְ ָחן ּכִ ְת ֵר ַ
ִ
לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן
יח לָ נּו ַהּנִ ּסּוי ִהיא זֹוִ :אם ֹלא
ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁשּמֹוכִ ַ
יחן
ֲא ָבנִ יםּ ,כָ ל ַא ַחת ְּבג ֶֹדל ֶׁשל ּכַ ּדּור ֶטנִ יס ,וְ ִהּנִ ָ
יסים לַ ֵּמכָ ל ק ֶֹדם ּכֹל ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ַהּגְ דֹולֹות,
ַמכְ נִ ִ
ַּב ֲע ִדינּות ַא ַחת ַא ַחת ְּבתֹוְך ַה ֵּמכָ ל.
אֹותן ַא ַחר ּכָ ְך'.
לְ עֹולָ ם ֹלא נּוכַ ל לְ ַהכְ נִ יס ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ִה ְת ַמּלֵ א ַה ֵּמכָ ל לְ גַ ְמ ֵרי ,וְ ֹלא נִ ָּתן ָהיָ ה
ְּד ָמ ָמה ֲע ֻמ ָּקה ִה ְׂש ָּת ְר ָרה ָּבאּולָ םּ ,כַ ֲא ֶׁשר ּכָ ל
הֹוסיף עֹוד ֶא ֶבן ַא ַחתֵ ,ה ִרים ַה ַּמ ְר ֶצה ֶאת
לְ ִ
ֶא ָחד ְמנַ ֶּסה לִ ְתּפֹס ֶאת ְמֹלא ַה ַּמ ְׁש ָמעּות ֶׁשל
ַמ ָּבטֹו ְּב ִא ִּטּיּות וְ ָׁש ַאל'ַ :ה ִאם ַה ֵּמכָ ל ָמלֵ א?' ּכֻ ּלָ ם
ִּד ְב ֵרי ַה ַּמ ְר ֶצה.
ֵה ִׁשיבּו ָ'אכֵ ן'.
ַה ַּמ ְר ֶצה ִה ְמ ִּתין ִמ ְס ַּפר ְׁשנִ ּיֹות וְ ָׁש ַאל'ַ :ה ָא ְמנָ ם?'
הֹוציא ִמ ַּת ַחת לַ ֻּׁשלְ ָחן ּכְ לִ י
ּכֹופף וְ ִ
וְ ָאז ׁשּוב ִה ְת ֵ
ָמלֵ א ְּב ַא ְבנֵ י ָח ָצץ.

ׁשֹומ ָעיו וְ ָא ַמר'ַ :מ ֶהן ָה ֲא ָבנִ ים
ַהּזָ ֵקן ִה ְתּבֹונֵ ן ְּב ְ
יאּותכֶ ם? ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה?
ַהּגְ דֹולֹות ְּב ַחּיֵ יכֶ ם? ְּב ִר ְ
שוֹת ַמה
לֹומֹותיכֶ ם? לַ ֲע ֹ
ֵ
יְ ִד ֵידיכֶ ם? ַהגְ ָׁש ַמת ֲח
אֹוה ִבים? לְ ִהּלָ ֵחם לְ ַמ ַען ַמ ָּט ָרה
ֶּׁש ַא ֶּתם ֶּב ֱא ֶמת ֲ
נַ ֲעלָ ה? לְ ִהּנָ ֵפׁש? לָ ַק ַחת זְ ַמן לְ ַע ְצ ְמכֶ ם?'

ְּב ַק ְּפ ָדנּות ָׁש ַפְך ֶאת ֶה ָח ָצץ ֵמ ַעל ָה ֲא ָבנִ ים וְ נִ ֵער
ְמ ַעט ֶאת ַה ֵּמכָ לַ .א ְבנֵ י ֶה ָח ָצץ ִה ְס ַּתּנְ נּו ֵּבין
ָה ֲא ָבנִ ים ַהּגְ דֹולֹות ַעד ֶׁשּיָ ְרדּו לְ ַת ְח ִּתית ַה ֵּמכָ לׁ .שּוב ֵה ִרים
יֹותר לְ ַהכְ נִ יס ק ֶֹדם ּכֹל
ַ'מה ֶּׁש ַחּיָ ִבים לִ זְ ּכֹר הּוא ֶׁש ָחׁשּוב ְּב ֵ
ַה ַּמ ְר ֶצה ַהּזָ ֵקן ֶאת ַמ ָּבטֹו וְ ָׁש ַאל ֶאת ַה ָּק ָהל'ַ :ה ִאם ַה ֵּמכָ ל
ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ַהּגְ דֹולֹות ְּב ַחּיֵ ינּוּ ,כִ י ִאם ֹלא נַ ֲע ֶשֹה זֹאתָ ,אנּו
ָמלֵ א?'
ֲעלּולִ ים לְ ַפ ְס ֵפס ֶאת ַה ַחּיִ יםִ .אם נִ ֵּתן ֲע ִדיפּות לַ ְּד ָב ִרים
ַע ָּתה ֵה ֵחּלּו ַמ ֲאזִ ינָ יו ַה ַּמ ְב ִר ִיקים לְ ָה ִבין ֶאת ּכַ ּוָ נָ תֹוֶ .א ָחד
(ה ָח ָצץַ ,החֹול) יִ ְת ַמּלְ אּו ַה ַחּיִ ים ַּב ְּד ָב ִרים ַה ְּק ַטּנִ ים,
ַה ְּק ַטּנִ ים ֶ
ֵמ ֶהם ֵה ִׁשיבּ' :כַ ּנִ ְר ֶאה שֹלא'.
וְ ֹלא יִ ָּׁש ֵאר ַּדי ֵמ ַהּזְ ַמן ַהּיָ ָקר ֶׁשּלָ נּו ּכְ ֵדי לְ ַה ִּׂשיג ֶאת ַה ְּד ָב ִרים
'נָ כֹון!' ֵה ִׁשיב ַה ַּמ ְר ֶצה ַהּזָ ֵקןָ .חזַ ר וְ ִה ְת ֵ
ׁשּובים ֶּב ֱא ֶמת ַּב ַחּיִ יםִ .מּׁשּום ּכָ ְךַ ,אל ִּת ְׁשּכְ חּו לִ ְׁשאֹל
ּכֹופף ,וְ ַה ַּפ ַעם ַה ֲח ִ
ׂשּומת לֵ ב ָׁש ַפְך
הֹוציא ִמ ַּת ַחת לַ ֻּׁשלְ ָחן ִסיר ָמלֵ א ְּבחֹלִּ .ב ְת ַ
ִ
ֶאת ַע ְצ ְמכֶ ם ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ הַ :מ ֶהן ָה ֲא ָבנִ ים ַהּגְ דֹולֹות ְּב ַחּיַ י?
ֶאת ַהחֹול ֶאל ּתֹוְך ַה ֵּמכָ לַ .החֹול ִמּלֵ א ֶאת ֶה ָחלָ ל ֶׁש ֵּבין
אֹותן ִראׁשֹונֹות לְ ֵמכַ ל ַה ַחּיִ ים
אֹותןַ ,הכְ נִ יסּו ָ
נֹוס ֶפת ָׁש ַאל ַה ַּמ ְר ֶצה וְ כַ ֲא ֶׁשר ְּתזַ הּו ָ
ּובין ֶה ָח ָצץַּ .פ ַעם ֶ
ָה ֲא ָבנִ ים ַהּגְ דֹולֹות ֵ
ֶׁשּלָ כֶ ם'.
ֶאת ַּתלְ ִמ ָידיו'ַ :ה ִאם ַה ֵּמכָ ל ָמלֵ א?'
ידּותית ֵּב ֵרְך ַה ַּמ ְר ֶצה ֶאת ַמ ֲאזִ ינָ יו וְ יָ ָצא
נּועת יָ ד יְ ִד ִ
ּוב ַמ ְק ֵהלָ ה ֵה ִׁשיבּו ַה ַּתלְ ִמ ִידים ִּב ְת ַ
ַה ַּפ ַעם לְ ֹלא ִהּסּוס ְ
ְּב ִא ִּטּיּות ִמן ָהאּולָ ם.
ַה ְמחֹונָ נִ יםֹ' :לא!'
באדיבות "שלום לעם"

