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מ ִ
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בס"ד

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת עקב תשפ"א

 .1איזה בעל חיים שלח ה' כדי לסלק את האויבים שבארץ?
 .2איזה נס היה בבגדים שלבשו בני ישראל במדבר?
ִ .3מצאו פסוק ובו שמות  3מקומות בהם חטאו בני ישראל!
 .4מתי קיבל משה את הלוחות השניים? (רש"י)
 .5מהו "יום ַה ָּק ָהל" (י ,ד)?
 .6איזה הבדל בין ארץ ישראל למצרים ,מוזכר בפרשה?
 .7השלימו" :עיני ה' אלוקיך בה ____ השנה ועד _____ שנה".
 .8באילו פרשות בתורה כתובות  3הפרשיות של קריאת שמע?
חידת חדגא:
מאיזה פסוק בפרשה נלמדת מצוות ברכת המזון?
חידת פולקע :איזו הלכה בהלכות ברכות נלמדת
מהפסוק של שבעת המינים?

תמונות בפרשה
3

2
4

5

6

7

8

9
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ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ִׁש ְב ָחּה ֶׁשל ֶא ֶרץ
"ע ֶקב"ַ ,ה ָ
בּוע ֵ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ּופרֹות
ּוב ָקעֹות ,נַ ֲחלֵ י ַמיִ ם ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאלְּ .ב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל יֵ ׁש ָה ִרים ְ
ּוׂשע ָֹרה וְ גֶ ֶפן
"א ֶרץ ִח ָּטה ְ
ְמיֻ ָח ִדים ְּב ִמינָ םִׁ :ש ְב ַעת ַה ִּמינִ יםֶ .
ּות ֵאנָ ה וְ ִרּמֹוןֶ .א ֶרץ זֵ ית ֶׁש ֶמן ְּוד ָבׁש".
ְ
ָה ָא ֶרץ ֶׁשּלָ נּו ְמיֻ ֶח ֶדת ּגַ ם ְּב ֶמזֶ ג ָה ֲאוִ יר ֶׁש ָּבּה .יֵ ׁש לָ נּו ַקיִ ץ
ַח ִּמים וְ ח ֶֹרף ָק ִרירֲ ,א ָבל ֵהם ֵאינָ ם ִקיצֹונִ ּיִ ים ּכְ מֹו ִּב ְמקֹומֹות
קֹורים ֲאסֹונֹות ּגְ דֹולִ ים ֶׁשל ֶמזֶ ג
ַר ִּבים ֲא ֵח ִרים ָּבעֹולָ םָּ ,ב ֶהם ִ
ּומקֹומֹות ַר ִּבים,
ָה ֲאוִ יר .יֵ ׁש לָ נּו ֶׁש ֶמׁשּ ,גֶ ֶׁשםֶׁ ,שלֶ ג ,יָ ם נִ ְפלָ א ְ
ְמגֻ ּוָ נִ ים וְ יָ ִפים.
ּוב ֵּקׁש
ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּנִ ְפלָ ָאה ַהּזֹו ה' נָ ַתן לָ נּו ,לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלִ ,
ֵמ ִא ָּתנּוִ :ה ְׁש ַּת ְּדלּו ֶׁש ָה ָא ֶרץ ַהּזֹו ִּת ָּׁש ֵאר ְּביֶ ְדכֶ ם! ִׁש ְמרּו ַעל
טֹובהּ ,כְ ֵדי ֶׁש ִּת ְהיּו ְראּויִ ים
אֹותה וְ ָ
צּורה נְ ָ
ָה ָא ֶרץ ,וְ ִה ְתנַ ֲהגּו ְּב ָ
לָ ָא ֶרץ ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת ַהּזֹו.
ַהח ֶֹפׁש ַהּגָ דֹולּ ,בֹו ֲאנַ ְחנּו נִ ְפּגָ ִׁשים ִּב ְמקֹומֹות ׁשֹונִ ים ָּב ָא ֶרץ,
ְמ ַטּיְ לִ ים וְ נֶ ֱהנִ ים – זֹו ִהזְ ַּד ְּמנּות נֶ ְה ֶּד ֶרת לְ הֹודֹות ַעל ָה ָא ֶרץ
ּבֹורא עֹולָ ם!
ּטֹובה ַהּזֹו ֶׁשּנָ ַתן לָ נּו ֵ
ַה ָ
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ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!
1

פרשה מאירה
ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל

שאלות בפרשה

2

 שניצל אחד דג דגים .הסתכלו עליו אנשים .אמר להם :מה ,אףפעם לא ראיתם שניצל דג?...
 -שניצל אחד שפך מים בגינה" .מה ,אתה משקה?" "לא ,אני מאכל"...

40
40

ַהּיַ ְצ ָרן
סיפור לשבת

 אם שקרן אומר שהוא שקרן  -להאמין לא או לא? דוד' :באיזה ים אנחנו נמצאים?' אבא' :בים התיכון' .דוד' :ואיפה זה הים היסודי?'... איך יכול להיות ששלושה פילים תחת מטרייה אחת ,ואף אחד לא נרטב? תשובה :בגלל שלאיורד גשם...

שמחה פשיטיק

עֹומדִ ,איׁש
ֶמלֶ ְך ּגָ דֹול וְ ָע ִׁשיר ֶה ְחלִ יט לִ ְבנֹות לְ ַע ְצמֹו ַא ְרמֹון ְמפ ָֹאר וְ ַרב ּולְ ֹלא ַה ַּמּפֹות ֶׁש ִּׂש ְר ַט ְט ִּתי ׁשּום ָּד ָבר ֹלא ָהיָ ה ֵ
ּומ ְרּכָ ב ּכָ ל ּכָ ְך'.
יח לִ ְבנֹות ַמ ֶּׁשהּו ְמ ֻס ָּדר ֻ
יתיו ַה ְּמלָ כִ ים ְּב ַר ֲח ֵבי ָהעֹולָ םֹ .לא ָהיָ ה ַמ ְצלִ ַ
ְמ ַמ ִּדיםֶׁ ,שּיְ נַ ֵּקר ֶאת ֵעינֵ י ֲע ִמ ָ
הּוא ִּתכְ נֵ ן ֶאת ָה ַא ְרמֹון ִעם ֵמ ַ
אׁשי:
יטב ָה ַא ְד ִריכָ לִ יםּ ,גִ ּיֵ ס ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ִהנְ ֵהן ְּברֹאׁשֹו וְ נָ ַתן ֶאת ְרׁשּות ַה ִּדּבּור לַ ּנַ ּגָ ר ָה ָר ִ
ׁשּותם
חּומים וְ ֶה ֱע ִמיד לִ ְר ָ
צֹוע ִמּכָ ל ַה ְּת ִ
יטב ַּב ֲעלֵ י ַה ִּמ ְק ַ
ֵמ ַ
בֹודהֶׁ ,שֹּלא ִ'ּבלְ ָע ַדיִ ',הכְ ִריז ָה ִאיׁש ֲהלּום יַ יִ ןֹ' ,לא ָהיָ ה ּכָ אן ּכְ לּום,
ַמ ְׁש ַא ִּבים ִּבלְ ִּתי נִ ְדלִ ים ֶׁשל ּכֶ ֶסף וְ ֶׁשל ּכ ַֹח ֲע ָ
ֲא ִפּלּו ֶאת ַהּכִ ֵּסא ֶׁש ֲאדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְך ִמ ְת ַרּוֵ ַח ָעלָ יו ִּב ְרגָ ִעים ֵאּלּו
יִ ְהיֶ ה ָּד ָבר ֶׁשּיְ ַעּכֵ ב ֶאת ַה ְּבנִ ּיָ ה.
קֹופים,
ֹיתיֶׁ .שֹּלא לְ ַד ֵּבר ַעל ַה ְּדלָ תֹות וְ ַעל ַה ַּמ ְׁש ִ
ֲאנִ י ָע ִש ִ
ִ
ּכֻ ּלָ ם ָע ְבדּו ְּב ִמ ְׁשנֵ ה ֶמ ֶרץַ ,ה ַּתגְ מּולִ ים וְ ַה
ּבֹונּוסים ֶׁש ִחּלֵ ק ַה ַחּלֹונֹות וְ ָה ֲא ָדנִ ים וְ כָ ל ַמה ֶּׁש ָעשֹּוי ֵעץ ָּב ַא ְרמֹון ַהּזֶ ה,
בֹודה ,וְ כַ ֲעבֹר ְּת ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ְּב ֶה ְחלֵ ט ָעזְ רּו לְ זָ ֵרז ֶאת ָה ֲע ָ
ֹאמר ֶאת ָה ֱא ֶמת ָאז ֻרּבֹו ֶׁשל ָה ַא ְרמֹון ָעשֹּוי ֵמ ֵעץ
קּופה וְ ִאם נ ַ
ֹלא ֲא ֻרּכָ ה ָע ַמד ָה ַא ְרמֹון ַעל ִּתּלֹו ּגָ דֹולְ ,מפ ָֹאר ַ
ּומ ְר ִׁשים ֲאדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְך'.
ְּב ִדּיּוק ּכְ ִפי ֶׁש ָחלַ ם ַה ֶּמלֶ ְך.
הֹורה לְ רֹאׁש ַהּזַ ּגָ גִ ים
ַה ֶּמלֶ ְך ִה ְמ ֵהם ַמ ֶּׁשהּו ִּבלְ ִּתי ָּברּור וְ ָ
ַה ֶּמלֶ ְך ַה ְמ ֻר ֶּצה ּכִ ּנֵ ס ֶאת ּכָ ל ַּב ֲעלֵ י ַה ְּמלָ אכָ ה ,וְ ִהזְ ִמין ָ
קֹוד ָמיו ִה ִּציג ֶאת ַע ְצמֹו
אֹותם לָ ֵשֹאת ֶאת ְּד ָברֹוּ .גַ ם הּוא ּכְ ְ
לִ ְמ ִס ַּבת ֲחנֻ ּכַ ת ַּביִ ת ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁש ֵּת ָע ֵרְך ַרק ַּב ֲע ָ
יט ַראזִ 'ים ַהּנָ ִאים,
בּורם'ַ ,א ֶּתם וְ ִד ֵּבר ְּב ֶׁש ַבח ַמ ֲע ָשֹיו ,הּוא ֶה ֱחוָ ה ַעל ַהּוִ ְ
ֶ
יתם'ָ ,א ַמר ַה ֶּמלֶ ְך' ,וַ ֲאנִ י
ֶׁש ְּבנִ ֶ
יע ַעל ַה ַחּלֹונֹותַ ,על ַה ְּדלָ תֹות ָה ֲעׂשּויֹות ְּב ִׁשּלּוב ֶׁשל
רֹוצה לַ ְחּגֹג ִא ְּתכֶ ם ֶאת ִה ְצ ִּב ַ
מֹון'.
ר
ְ
א
ַ
ה
ָ
ֲחנֻ ּכַ ת
ֵעץ ּוזְ כּוכִ יתַ ,על ַהּנִ ְב ָרׁשֹות ַה ְמפ ָֹארֹות ,וְ ִסּיֵ ם ֶאת ְּד ָב ָריו
יתי
הּואר ִּב ְׁשלַ ל אֹורֹותְ ,צלִ ילִ ים ְׁש ֵק ִטים וַ ֲע ֵר ִבים ְּב ַהכְ וָ נָ ה לְ ִד ְמיֹון ֻמ ְד ָרְךּ'ַ ,ת ֲארּו לְ ַע ְצ ְמכֶ ם ֶׁשֹּלא ָהיִ ִ
ַ
ָה ַא ְרמֹון
יֹוׁש ִבים ּכָ אן ְּבלַ יְ לָ ה
יתם ְ
עֹושֹה זְ כּוכִ ּיֹותֵ ,איְך ְּב ִדּיּוק ֱהיִ ֶ
ֶ
ילּותּה ֶׁשל
ִה ְת ַּפּזְ רּו ַּב ֲחלַ ל ָה ַא ְרמֹון וְ ִה ְדּגִ ימּו ֶאת יְ ִע ָ
יה ָׁש ְקדּו ֹלא ְמ ַעטָ ,האּולָ ם ַהּגָ דֹול ָע ַמד ָח ְר ִּפי ֶׁשּכָ זֶ ה.'...
קֹוס ִט ָיקה ֶׁש ָעלֶ ָ
ָה ֶא ְ
ָהכֵ ן לִ ְקֹלט ֶאת ְמאֹות ַה ֻּמזְ ָמנִ ים ,וְ ֵאּלּו ֵה ֵחּלּו ְמ ַמּלְ ִאים וְ כָ ְך ֵהם נִ ּגְ ׁשּו ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה ְמ ַע ְּצ ֵבי ַה ְּפנִ יםַ ,ה ַחּיָ ִטים
יהםָּ .תג ְמזַ ֶהה ֶׁש ָּת ְפרּו ֶאת ַהּוִ ילֹונֹותָ ,ה ַר ָּפ ִדים ֶׁש ִר ְּפדּו ֶאת ַהּכִ ְסאֹות,
יטב ִּבגְ ֵד ֶ
בּוׁשים ְּב ֵמ ַ
ֶאת ַה ָּמקֹום ַאט ַאט ,לְ ִ
רּוטים ְׁשמֹוַ ,ה ַּבּנָ ִאים ֶׁש ָע ְסקּו ִּב ְמלֶ אכֶ ת ַה ְּבנִ ּיָ ה ַע ְצ ָמּה ּ -כָ ל ֶא ָחד
נִ ַּתן ַעל ַּדׁש ִּבגְ ּדֹו ֶׁשל ּכָ ל ֻמזְ ָמןּ ,ובֹו ָהיּו ֲח ִ
ּוב ֵּקׁש לִ זְ ּכֹות ִּב ְת ִהּלַ ת עֹולָ ם
ִה ִּציג ֶאת ַע ְצמֹו וְ ֶאת ָּפ ֳעלֹו ִ
ּומ ְמ ִחּיּותֹו.
ִמ ְקצֹועֹו ֻ
ֵא ֶצל ַה ֶּמלֶ ְך.
רּוע
יטב ַה ֵּׁש ִפים ָע ְמלּו לְ ָה ִפיק ֵא ַ
ָהאֹכֶ ל ֻהּגַ ׁש ּכְ יַ ד ַה ֶּמלֶ ְךֵ ,מ ַ
יהם ָה ֲא ֻדּמֹות וְ ַה ְמזֻ ּגָ גֹות ַּב ֶּמלֶ ְך
עֹורר ֵּת ָאבֹוןַ ,הּיַ יִ ן זָ ַרם ְּב ֶׁש ַפע ,וְ ַה ֻּמזְ ָמנִ ים ֹלא ּכֻ ּלָ ם ִסּיְ מּו ,וְ ָתלּו ֶאת ֵעינֵ ֶ
רֹונֹומי ְמ ֵ
ִ
ּגַ ְס ְט
עֹומד
יע ִמי הּוא ָה ִאיׁש ֶׁש ִּבלְ ָע ָדיו ֹלא ָהיָ ה ָה ַא ְרמֹון ֵ
ִה ְׁש ִאירּו ֶאת ַהּכֹוסֹות ְמלֵ ִאיםֵ ,הם ֵהגִ ירּו ּכֹוס ַא ַחר ּכֹוס ֶׁשּיַ כְ ִר ַ
וְ ֶה ְחלִ יקּו ֶאת ַה ְּמ ַת ַא ְבנִ ים ֶׁש ֻהּגְ ׁשּו ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה לְ ַמ ֲע ַמ ֵּקי ַעל ִּתּלֹו ,לְ ִמי ַהּכָ בֹוד ּולְ ִמי ַה ְּת ִהּלָ ה.
רּוח ַה ָ
ַה ֵּק ָבהּ .כְ ֶׁש ַהּיַ יִ ן ֵה ֵחל עֹולֶ ה לַ ּמ ַֹח וְ ָה ַ
אֹותן וְ ָס ַקר
ּטֹובה ֻה ְרּגְ ָׁשה ַה ֶּמלֶ ְך ָע ַצם ֶאת ֵעינָ יו ּכְ ִמ ְת ַרּכֵ זַ ,א ַחר ָּפ ַתח ָ
יטב נָ ַטל ֶאת ְרׁשּות ַה ִּדּבּור ֶא ָחד ִמ ְמנַ ֲהלֵ י ָה ֲע ָ
ֵה ֵ
ּיֹוׁש ִבים ָּבאּולָ םּ ,כְ מֹו ְמ ַב ֵּקׁש לִ ְראֹות ִמי יִ ָּׂשא
בֹודה ְּב ַמ ָּבטֹו ֶאת ַה ְ
ּוב ֵּקׁש ֶאת ְּתש ַ
ִ
ֹּומת לִ ָּבם ֶׁשל ַהּנֶ ֱא ָס ִפיםּ'ִ :ב ְרׁשּות ַה ֶּמלֶ ְךֵ ,חן ְּב ֵעינָ יו.
יע ַּב ְּׁש ֵאלָ ה,
ּומ ַמ ֶּצה ּכְ ֵדי לְ ַהכְ ִר ַ
ֲא ַב ֵּקׁש לַ ֲערְֹך ִּדּיּון ָק ָצר ְ
וְ ָאז נִ ְפ ְּת ָחה ַה ֶּדלֶ ת.
עֹומד ַעל ִּתּלֹו,
ִמיהּו ָה ָא ָדם ֶׁש ִּבלְ ָע ָדיו ֹלא ָהיָ ה ָה ַא ְרמֹון ֵ
סֹובבּו
ְ
ּומ ֻפ ָחם ָע ַמד ָה ִאיׁש ַּב ֶּדלֶ תַ .הּכֹל
ּמּובןַ .ה ָּק ָהל ֻמזְ ָמן לְ ַהּגִ יׁש ֶאת ָׁשחֹרְ ,מ ֻפּיָ ח ְ
ִמּלְ ַבד ֲאדֹונֵ נּו ַה ֶּמלֶ ְךּ ,כַ ָ
רּורי זֶ ה ְּבאּולַ ם ָה ַא ְרמֹון.
ֹאׁשם ְּת ֵמ ִהים ַמה לְ ַׁש ֲח ִ
ֶאת ר ָ
יע ָמ ֳע ָמ ִדים'.
יֹונֹותיו ּולְ ַה ִּצ ַ
ַר ְע ָ
ּגַ ם ַה ֶּמלֶ ְך ָּתלָ ה ּבֹו ֵעינַ יִ ם ְּת ֵמהֹות ,וְ ָה ִאיׁש ּגִ ְמּגֵ ם ַקּלֹות:
ְס ָע ָרה ִה ְתחֹולְ לָ ה ָּבאּולָ םְּ ,בלִ יל ֶׁשל קֹולֹות ְמ ֻח ְס ָּפ ִסים ֲ'אנִ י ַהּנַ ָּפח!'
יתית זֶ ה ָּבזֶ הּ ,כָ ל ֶא ָחד ָר ָצה לִ ְקׁשֹר
נִ ְׁש ְמעּו ִמ ְתנַ ּגְ ִׁשים ֲחזִ ִ
לֹומר?' ִה ְר ִעים קֹולֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְךִּ ,בלְ ִּתי ְמ ֻר ֶּצה
ֶאת ַהּכְ ָת ִרים לְ ַע ְצמֹו אֹו לְ ָפחֹות לַ ַּמ ְחלָ ָקה ֶׁש ָּבּה ָע ַבד'ָ .מה יֵ ׁש לְ ָך ַ
הֹופ ָעתֹו ַהֹּלא ְמכֻ ֶּב ֶדת ֶׁשל ַהּנַ ָּפח.
ֹּומת לֵ ב ַה ָּק ָהל וְ ִהזְ ִמין ֶאת ַה ֻּמ ְמ ִחים ַּב ֲעלִ יל ֵמ ָ
ַה ַּמנְ ֶחה ִּב ֵּקׁש ֶאת ְּתש ַ
צּורה ְמ ֻס ֶּד ֶרת ָּבזֶ ה ַא ַחר זֶ ה.
רּומ ָתם ְּב ָ
לְ ַה ִּציג ֶאת ְּת ָ
ֹיתי לְ כֻ ּלָ ם ּכָ אן ֶאת ַהּכֵ לִ ים'ָ ,א ַמר ָה ִאיׁש
ֲ'אנִ י ַרק ָע ִש ִ
ָקד ָה ִראׁשֹון ִק ָּדה ֲע ֻמ ָּקה וְ ִה ִּציג ֶאת ַע ְצמֹו ִּב ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך :וְ ָׁש ַתק.
אׁשי ֶׁשל ָה ַא ְרמֹוןְּ ,בלִ י ַה ָּתכְ נִ ּיֹות ֶׁשּלִ י הּוא נִ ַּצח.
ֲ'אנִ י ָה ַא ְד ִריכָ ל ָה ָר ִ
באדיבות "שלום לעם"

