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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת בהעלותך תשפ"א

שאלות בפרשה

קמצן עולה לאוטובוס ושואל" :צריך לשלם לך על פרחים?" הנהג :לא"...
הקמצן פונה לאחוריו" :שושנה ,ורד ,נרקיס ,בואו תעלו לא צריך לשלם! "
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה
טֹובה
ּבּורים ֶׁשל ָ
ִּד ִ

 .1מאיזה גיל ועד איזה גיל עובד הלוי ,לפי הכתוב בפרשה?
 .2מה שאלו הטמאים את משה רבנו?
 .3לפי איזה סימן שמיימי ידעו ישראל שעליהם לנסוע או לחנות?
 .4כמה חצוצרות כסף הצטווה משה להכין?
 .5לאילו מטרות השתמשו בחצוצרות?
 .6כיצד נקרא חותן משה בפרשת השבוע?
 .7על מה נאמר 'ועינו כעין הבדולח'?
 .8על מי האציל משה מן הרוח אשר עליו?
חידת חדגא :הדל"ת והרי"ש מתחלפות אצל אבי הנשיא
ולפעמים הוא כאבי חותן משה .הסבירו!
חידת פולקע:
ִמצאו בפרשה מצות ועוגות!

תמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות!
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לֹומ ִדים ַעל ֲח ִׁשיבּות ַה ִּדּבּור ֶׁשּלָ נּו ,וְ ַעל
ֹלתָך ֲאנַ ְחנּו ְ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ְּב ַה ֲע ְ
יאים ֵמ ַה ֶּפהַּ .ב ָּפ ָר ָׁשה,
מֹוצ ִ
ִ
ּכָ ְך ֶׁש ָחׁשּוב לָ ִׂשים לֵ ב לְ ָמה ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ְתלֹונְ נִ ים ַעל ַה ְּתנָ ִאים ֶׁש ָהיּו לָ ֶהם ַּב ִּמ ְד ָּברֵ .הם נִ זְ ּכְ רּו
ּוב ָח ִציר ֶׁש ָהיּו לָ ֶהם ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ִה ְתלֹונְ נּו ַעל
יחים ֶ
ּׁשּואיםָּ ,ב ֲא ַב ִּט ִ
ַּב ִּק ִ
ּמּובןַ ,ה ְּתלּונָ ה ֹלא ָהיְ ָתה
יהם לְ ִה ְס ַּת ֵּפק ַּב ָּמןּ .כַ ָ
ּכָ ְך ֶׁשּכָ ֵעת ֲעלֵ ֶ
ּוב ִמ ְצ ַריִ ם ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ָהיָ ה
צֹוד ֶקתּ ,כִ י ַט ְעמֹו ֶׁשל ַה ָּמן ָהיָ ה ְמ ֻעּלֶ הְ ,
ֶ
ַעם ֶׁשל ֲע ָב ִדים וְ ֵס ֶבל ַרב ָהיָ ה ְמנַ ת ֶחלְ קֹוְּ .תלּונָ תֹו ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
טֹובה ,וְ לָ כֵ ן ֵהם נֶ ֶענְ ׁשּו.
ָהיְ ָתה ּכְ ִפּיּות ָ
ּומ ְריָ ם ִּד ְּברּו ַעל מ ֶֹׁשה
ְּבסֹוף ַה ָּפ ָר ָׁשה ְמ ֻס ָּפר ַעל ּכָ ְך ֶׁש ַא ֲהרֹן ִ
ַר ֵּבנּוַ .ה ְּד ָב ִרים ֶׁש ֵהם ָא ְמרּו נֶ ְח ְׁשבּו לְ לָ ׁשֹון ָה ַרע וְ ַעל ּכָ ְך ִמ ְריָ ם
נֶ ֶענְ ָׁשה ְּב ָצ ַר ַעת.
ּפּורים ָה ֵאּלֶ ה ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ַעד ּכַ ָּמה ָחׁשּוב
ִמ ְּׁשנֵ י ַה ִּס ִ
נֹובעֹות ִמ ִּמּדֹות
טֹובה וְ לָ ׁשֹון ָה ַרע ְ
ַה ִּדּבּור ֶׁשּלָ נּוִ .מּלִ ים ֶׁשל ּכְ ִפּיּות ָ
ּבּורים ֶׁשל
ֹלא טֹובֹות ,וְ ֵהן ֲעלּולֹות לִ ְפּג ַֹע ַּב ֲא ֵח ִרים .לְ ֻע ַּמת זֹאתִּ ,ד ִ
טֹובהַ ,א ֲה ָבהָׁ ,שלֹום וְ ֵרעּות – יְ כֹולִ ים לְ ָק ֵרב ֵּבינֵ ינּו ּולְ ַה ְרּבֹות ָׁשלֹום
ָ
ּיֹותר!
וְ ִׂש ְמ ָחהָ .אז ּבֹואּו ּונְ ַא ֵּמן ֶאת ַע ְצ ֵמנּו לְ ַד ֵּבר טֹוב – ּכַ ָּמה ֶׁש ֵ

ְׂשלָ יו  -מצאו  6הבדלים!

ְל ַה ְרּגִ יׁש!
סיפור לשבת

 איש אחד הלך לאוטובוס ,המוכר שואל אותו" :אזרח ותיק?" האיש' :למה ,עם תיק זהעולה יותר כסף?"
 איזה מכונה בחיים לא תיתן לך ִּכיף? המייבש!(מתוך פורום הבדיחות באתר)
						

שמחה פשיטיק

יסר ַה ָּצ ְר ַפ ִּתי
ְמ ַס ְּפ ִרים ַעל נַ ּפֹולְ יֹון ּבֹונַ ַּפ ְר ֶטה ,זֶ הּו ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ֵּק ָ
ָה ַא ִּדיר ֶׁש ָּׁש ַאף לִ כְ ּבֹׁש ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם ּולְ ַס ֵּפ ַח ֶאת ּכָ ל ְמ ִדינֹות ָהעֹולָ ם
יׁשת עֹוד ַא ַחת ִמ ְּמ ִדינֹות
יטתֹוֶׁ ,ש ַּב ֶּד ֶרְך לִ כְ ִב ַ
לְ ָצ ְר ַפת ַהּגְ דֹולָ ה ֶׁש ִּב ְׁשלִ ָ
רֹוּפה ַה ַּמ ֲע ָר ִבית ֵא ַרע ַה ִּסּפּור ַה ָּבא:
ֵא ָ
יטב ,וְ ֹלא ֶה ְר ָאה
חֹומה ְמ ֻב ֶּצ ֶרת ֵה ֵ
חֹורי ָ
קֹומי ָהיָ ה ְמכֻ ּנָ ס ֵמ ֲא ֵ
ַה ָּצ ָבא ַה ְּמ ִ
יע ֶאת
ּכֹובׁש ַה ָּצ ְר ַפ ִּתי .נַ ּפֹולְ יֹון ָהיָ ה נָ חּוׁש לְ ַהכְ נִ ַ
נְ כֹונּות לְ ִהּכָ נַ ע לַ ֵ
הֹורה ַעל ָמצֹור ִּבלְ ִּתי ִמ ְת ַּפ ֵּׁשר ְס ִביב ָה ִעירְּ .בכָ ְך ִּתכְ נֵ ן
ּתֹוׁש ִבים ,וְ ָ
ַה ָ
יעה ֻמ ְחלֶ ֶטת.
יאם לִ כְ נִ ָ
רּוחם ֶׁשל ַה ִּמ ְת ַּב ְּצ ִרים וְ לַ ֲה ִב ָ
יע ֶאת ָ
לְ ַהכְ נִ ַ
יָ ִמים ֲא ֻרּכִ ים ָחלְ פּו ,וְ אֹותֹות ַה ָּמצֹור ָה ָארְֹך נִ ּכְ רּו ְּב ַחּיָ לָ יו ַה ְמ ֻא ָּמנִ ים
ימנֵ י ֲעיֵ פּותַ ,ה ִּמ ְׁש ַמ ַעת
יטב ֶׁשל נַ ּפֹולְ יֹוןֵ .הם ֵה ֵחּלּו לְ גַ ּלֹות ִס ָ
ֵה ֵ
רֹופ ָפה ִק ְמ ָעה ,וְ קֹולֹות ֶׁשל ִאי ְׂש ִביעּות ָרצֹון נִ ְׁש ְמעּו
יתנָ ה ִה ְת ְ
ָה ֵא ָ
ִמּׁשּולֵ י ַה ַּמ ֲחנֶ הַ .אף ֶא ָחד ֹלא ֶה ֱעלָ ה ְּב ַד ְעּתֹו ֶׁש ַה ָּמצֹור יִ ָּמ ֵׁשְך זְ ַמן ַרב
ּכָ ל ּכָ ְך.
ּלֹוח ִמים ֶה ְחלִ יט
נַ ּפֹולְ יֹון ֶׁש ָחׁש ַּב ִה ְת ַמ ְר ְמרּות ַה ִּמ ְת ַּפ ֶּׁש ֶטת ֵּבין ַה ֲ
ּקּודיו'ֶ ,א ְתּגַ ּנֵ ב ֶאל ָה ִעיר
יע לְ ִפ ָ
הֹוד ַ
שוֹת ַמ ֲע ֶׂשהּ'ִ .ב ְפרֹס ָה ֶע ֶרב'ִ ,
לַ ֲע ֹ
ּוב ֶה ְת ֵאם לְ כָ ְך נְ ַתכְ נֵ ן
ַה ְמ ֻב ֶּצ ֶרתֲ ,אנַ ֶּסה לַ ֲעקֹב ַא ַחר ַמ ַּצב ָה ִענְ יָ נִ יםְ ,
ּלֹוח ִמים נְ פּולָ ה ,וְ כִ י ְּבנֵ י
רּוח ַה ֲ
ֶאת ֶה ְמ ֵׁשְך ְצ ָע ֵדינּוָ .היָ ה וְ ֶא ְר ֶאה ּכִ י ַ
ָה ִעיר ַעל ַסף יֵ אּוׁש ,נַ ְמ ִּתין עֹוד וְ נִ כְ ּבֹׁש ֶאת ָה ִעיר ִּב ְס ָע ָרהַ .אְך ִאם
ּומ ָּצ ָבם טֹוב ,נִ ְת ַק ֵּפל וְ נַ ֲחזֹר ְּבעֹוד ֳח ָד ִׁשים ֲא ָח ִדים
יתנָ ה ַ
רּוחם ִּת ְהיֶ ה ֵא ָ
ָ
לְ נִ ָּסיֹון ֵׁשנִ י'.
יהםָּ .ת ִמיד
ֵ'צא לְ ָׁשלֹום ַר ַּב'ט'ֵּ ,ב ְרכּו אֹותֹו ַה ַחּיָ לִ ים ַּבּכִ ּנּוי ֶה ָח ִביב ֲעלֵ ֶ
ִה ְצ ַטּיֵ ן נַ ּפֹולְ יֹון ְּביַ ֲחסֹו ַה ִּׁשוְ יֹונִ י לְ ַחּיָ לָ יו ,וְ ַהּלָ לּו ֵה ִׁשיבּו לֹו ַא ֲה ָבה
חֹומה
ּכִ ְפלַ יִ םֵ .הם לִ ּוּו אֹותֹו ֶאל ְּתלּולִ ית ֶה ָע ָפר ֶׁשּכִ ְּס ָתה ַעל ִּפ ְר ָצה ַּב ָ
ּובלֵ ב ּכָ ֵבד נִ ְפ ְרדּו ִמ ֶּמּנּו ְּב ַד ְרּכֹו לַ ְּׁשלִ יחּות ַה ְמ ֻסּכֶ נֶ ת.
ַה ְמ ֻב ֶּצ ֶרתְ ,
ּופנָ ה ֶאל ֶא ָחד ִמ ָּב ֵּתי ַה ַּמ ְרזֵ ַח
ְּב ִבגְ ֵדי ִאּכָ ר ָּפׁשּוט נִ כְ נַ ס ֶאל ָה ִעירָ ,
חֹוׂשף סֹודֹות -
ּפֹות ַח לְ ָבבֹות וְ ֵ
ֵ
יטב ּכִ י ָה ַאלְ ּכֹוהֹול
יֹוד ַע ָהיָ ה ֵה ֵ
 ֵבּוצת ַחּיָ לִ ים
ִה ְתיַ ֵּׁשב ּכְ ֶׁש ְּביָ דֹו ּכֹוס ִּב ָירה ּגְ דֹולָ ה ְּב ַא ַחת ַה ִּפּנֹותְ .ק ַ
ּומ ֵהר ְמאֹד ֵה ֵחל לִ זְ רֹם
ֹּומת לִ ּבֹוַ ,
ֶׁשּנִ כְ נְ ָסה ִּב ְס ָע ָרהֵ ,ה ֵס ָּבה ֶאת ְּתש ַ
רּוח
יהם ַעל ַמ ַּצב ָה ַ
שו ֲֹחחּו ֵּבינֵ ֶ
ַה ֵּמ ָידע ֶׁשאֹותֹו ָר ָצה לִ ְׁשמ ַֹעַ .ה ַחּיָ לִ ים ֹ
אֹותם ,וְ ַעל ַמ ַאגְ ֵרי ַה ָּמזֹון
ַהּנָ פּולַ ,על ּכֹחֹו ָה ַרב ֶׁשל נַ ּפֹולְ יֹון ֶׁש ַּמ ִּתיׁש ָ
ֶׁש ִּמ ַּדלְ ְּדלִ יםִ .אם ַה ַּמ ָּצב יִ ָּמ ֵׁשְך ּכָ ְך עֹוד יָ ִמים ִמ ְס ָּפר ֹלא ִּת ְהיֶ ה ְּב ֵר ָרה
ֶאּלָ א לְ ִהּכָ נַ ע.
ֹּומת לִ ָּבם ַא ַחד ַה ַחּיָ לִ ים'ִ ,הּנֵ ה הּוא!'
ֵ'היֶ ,ח ְב ֶרה'ֵ ,ה ֵסב ֶאת ְּתש ַ
ִ'מי?!' ָׁש ֲאלּו ְּב ַמ ְק ֵהלָ ה.
יסר ֶׁשּנִ ְמלַ ט ּכָ ל
רֹודף ַא ַחר ַה ֵּק ָ
'נַ ּפֹולְ יֹון!' ָׁש ַאג ַה ַחּיָ ל וְ ָק ַפץ ִמ ְּמקֹומֹו ֵ
עֹוד נַ ְפׁשֹו ּבֹו.
ּלֹוהט ַא ַחר נַ ּפֹולְ יֹון
בּוצת ַה ַחּיָ לִ ים ִמ ֲה ָרה לְ ִה ְצ ָט ֵרף לַ ִּמ ְר ָּדף ַה ֵ
ְק ַ
ַהּנִ ְמלָ ט ֵּבין ִס ְמ ְטאֹות ָה ִעיר.
רֹוד ִפים ַא ֲח ָריו לְ ִס ְמ ָטאֹות
מֹוביל ֶאת ָה ְ
הּוא ָרץ ּכְ ִפי ֶׁשֹּלא ָרץ ִמּיָ ָמיוִ ,
ּומ ַדּלֵ ג ַעל ְמׂשּוכֹותּ ,כָ ְך ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁש ָעה
ָצרֹותְ ,מ ַק ֵּפץ ַעל ּגְ ֵדרֹות ְ
רּוצה
ֲא ֻרּכָ ה ַעד ֶׁש ִהּגִ יעּו לְ ׁשּוק ַּב ֲעלֵ י ַה ְּמלָ אכָ ה .נַ ּפֹולְ יֹון ָּפנָ ה ִּב ְמ ָ
לְ ֶא ָחד ֵמ ְרחֹובֹות ַהּׁשּוקּ ,וכְ ֶׁש ָר ָאה ֶׁש ַה ַחּיָ לִ ים נֶ ֶעלְ מּו לְ ֶרגַ ע ָקטִ ,מ ֵהר

וְ ָק ַפץ לְ תֹוְך ּכּוְך ָא ֵפלֵּ ,בית ְמלַ אכְ ּתֹו ֶׁשל ַסנְ ְּדלָ ר ְק ֵׁשה יֹום'ֲ .עזֹר לִ י
לְ ִה ְת ַח ֵּבא' ,לָ ַחׁש לֹו'ֲ ,א ַׁשּלֵ ם לְ ָך'....
ּוׂש ִמיכֹות ֶׁש ָהיּו ֻמּנָ ִחים
טּוטים ְ
ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ֵה ִסיר ֲע ֵר ָמה ֶׁשל ְס ַמ ְר ִ
הֹורה לֹו
ּבּוביָ ה ִּב ְק ֵצה ַה ֶח ֶדר ,הּוא ָּפ ַתח ַא ְרּגָ ז ּגְ ַדל ְמ ַמ ִּדים ,וְ ָ
ְּב ִע ְר ְ
לְ ִהּכָ נֵ ס.
טּוטים ,נִ כְ נְ סּו ַה ַחּיָ לִ ים' .נִ כְ נַ ס
יח ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ֶאת ַא ֲחרֹון ַה ְּס ַמ ְר ִ
ּכְ ֶׁש ִהּנִ ַ
יׁשהּו?'
לְ כָ אן ִמ ֶ
'ֹלא!' ִהכְ ִחיׁש ָה ִאיׁש.
'נִ ְבּדֹק!' ָא ְמרּו ַה ַחּיָ לִ ים וְ ֵה ֵחּלּו ְמ ִס ִירים ֶאת ַה ְּׂש ִמיכֹות ֶׁש ָהיּו ֻמּנָ חֹות
ַעל ָה ַא ְרּגָ זֵ ,הם ֵה ִסירּו ַא ַחת וְ עֹוד ַא ַחתּ ,כִ ְמ ַעט ֶׁש ֵה ִסירּו ֶאת ּכֻ ּלָ ן,
ּבֹוד ִדים ,וְ ָאז ֶה ְחלִ יטּו ַה ַחּיָ לִ ים ִמּׁשּום ָמה
טּוטים ְ
נֹותרּו ַרק ּכַ ָּמה ְס ַמ ְר ִ
ְ
ּפּוׁשים ְּב ָמקֹום ַא ֵחר.
לַ ֲעזֹב ֶאת ַה ָּמקֹוםּ ,ולְ ַה ְמ ִׁשיְך ַּב ִח ִ
לְ ַא ַחר יָ ִמים ֲא ָח ִדים נִ כְ ְּב ָׁשה ָה ִעיר ְּב ַקּלּות ִּב ֵידי ַחּיָ לָ יו ֶׁשל נַ ּפֹולְ יֹון.
הֹורה לְ ַהזְ ִמין ֶאת ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ֶׁש ִה ִּציל ֶאת
ְּבׁשּובֹו לְ ַא ְרצֹו ֲעטּור נִ ָּצחֹוןָ ,
ַחּיָ יו.
ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ָהיָ ה ָהמּום ֵמ ַהּכָ בֹוד ֶׁשּלֹו זָ כָ הּ ,וכְ ֶׁשּיָ ַׁשב לְ יַ ד נַ ּפֹולְ יֹון
רּותיתּ' :תּוכַ ל
ימה ַח ְב ִ
יסר ְּבנִ ָ
ּופנָ ה ֶאל ַה ֵּק ָ
ְּבנִ ּנֹוחּות ,זָ ָחה ָעלָ יו ַּד ְעּתֹו ָ
לְ ָת ֵאר לִ י ֵאיְך ִה ְרּגַ ְׁש ָּת ָׁשם ִמ ַּת ַחת לַ ְּׂש ִמיכֹותּ ,כְ ֶׁש ַה ַחּיָ לִ ים ֵה ִרימּו
אֹותם ְרגָ ִעים?'
אֹותן ָּבזֹו ַא ַחר זֹוָ ,מה ַח ְׁש ָּת ְּב ָ
ָ
'הֹוציאּוהּו לַ ה ֶֹרג,
ִ
ָּפנָ יו ֶׁשל נַ ּפֹולְ יֹון ָק ְדרּו ִּבן ֶרגַ ע'ֻ :ח ְצ ָּפה ֶׁשּכָ זֹו!' ִסּנֵ ן,
ֶאל ַעּמּוד ַה ְּתלִ ּיָ ה!'
הֹוציאּו אֹותֹו ֶאל
ְׁשנֵ י ּגְ ַב ְר ָּתנִ ים ְּב ַמ ִּדים נִ ּגְ ׁשּו ֶאל ַה ַּסנְ ְּדלָ ר ֶה ָהמּום וְ ִ
ֶה ָח ֵצרַּ ,ב ְר ָּדס ָׁשחֹר ֻהּנַ ח ַעל רֹאׁשֹוֶ ,ח ֶבל ַה ְּתלִ ּיָ ה נִ כְ ָרְך ְס ִביב ַצּוָ ארֹו,
וְ ַה ַּתלְ יָ ן ֵה ֵחל ִּב ְס ִפ ָירה לְ ָאחֹורֶ :ע ֶשֹרֵּ ...ת ַׁשעָ ...ח ֵמׁשָׁ ...שֹלׁש...
ְׁש ַּתיִ ם...
'ׁש ְח ְררּו אֹותֹו!'
יסרַ .
ֲ'עצֹר!' נִ ְׁש ַמע לְ ֶפ ַתע קֹולֹו ֶׁשל ַה ֵּק ָ
יסר
עֹומד מּול ַה ֵּק ָ
רֹועדָ ,מ ָצא ֶאת ַע ְצמֹו ֵ
הּוסר ,וְ ָה ִאיׁשִ ,חּוֵ ר וְ ֵ
ַה ַּב ְר ָּדס ַ
ַה ְמ ַחּיֵ ְך:
'ּכָ ְך ִה ְרּגַ ְׁש ִּתי ָאז ְּבתֹוְך ָה ַא ְרּגָ ז'...
יׁשים'...
'יֵ ׁש ְּד ָב ִרים ֶׁש ִאי ֶא ְפ ָׁשר לָ ַד ַעת ,וְ ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִבין ַעד ֶׁש ַּמ ְרּגִ ִ
•••
יֵ ׁש ְּד ָב ִרים ֶׁש ָּצ ִריְך לְ ַה ְרּגִ יׁשֶ .א ְפ ָׁשר לְ ַד ֵּברֶ ,א ְפ ָׁשר ּגַ ם לְ ַה ְס ִּביר,
ּומי ֶׁש ֵאינֹוּ ,כָ מֹוהּו
ֲא ָבל לְ ָה ִבין ֶּב ֱא ֶמת ֹלא יּוכַ ל ַ -רק ִמי ֶׁש ַּמ ְרּגִ יׁשִ .
ּכְ ִעּוֵ ר ַה ְמנַ ֶּסה לְ ָה ִבין ַמהּו ָאדֹם .לָ כֵ ן לִ ְּמדּונּו ֲחכָ ִמיםַ :אל ָּת ִדין ֶאת
יע לִ ְמקֹומֹוִ .מּתֹוְך ֲה ָבנָ ה זֹו ,נּוכַ ל ָּת ִמיד לְ לַ ֵּמד זְ כּות
ֲח ֵב ְרָך ַעד ֶׁש ַּתּגִ ַ
ַעל ֲח ֵב ֵרינּו!
באדיבות "שלום לעם"

