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 אם תגידו אותי תשמידו אותי .מי אני? תשובה :דממה... איך קוראים למי שבודק את הרמקול ואומר 'אחת שתיים אחד שתיים?'תשובה :סופר סתם...

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ראה תשפ"א

ּתֹוח ַּדף ָח ָדׁש
לִ ְפ ַ

שאלות בפרשה
 .1על איזה הר שמו את הברכה?
 .2היכן יש לאכול את המעשר השני?
 .3השלימו" :כי ____ הוא הנפש"
 .4האם שומעים למי שאומר לעבוד עבודה זרה ועושה מופת?
 .5באיזה חטא חטאה העיר הנידחת?
 .6האם החסידה מותרת באכילה?
 .7האם צבי מותר באכילה?
 .8מהי מצוות 'הענקה'?
חידת חדגא:
חיה טהורה ,קפד ראשה – בהמה טמאה .מי אני?
חידת פולקע' :ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה' –
מה מיוחד בשורש המילה ברכה (ב-ר-ך)?

בּוע ְ'ר ֵאה'ִ ,היא ִמ ְצוַ ת
ַא ַחת ֵמ ַה ִּמ ְצוֹות ָה ַרּבֹות ֶׁשּכְ תּובֹות ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
יטהְּ .בוַ ַּדאי ּכְ ָבר ְׁש ַמ ְע ֶּתם ַעל ּכָ ְך ֶׁש ַּב ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה ָּתחּול ְׁשנַ ת
ַה ְּׁש ִמ ָ
בֹודת
ַה ְּׁש ִמ ָּטה! זֹו ָׁשנָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ְמאֹוד ִעם ַה ְר ֵּבה ֲהלָ כֹות ֶׁש ְּקׁשּורֹות לַ ֲע ַ
בּואהַ ,ה ֵּפרֹות וְ ַהּיְ ָרקֹות.
ַה ַּק ְר ַקע וְ לַ ֲאכִ ילַ ת ַה ְּת ָ
ּתֹורה ַּב ָּפ ָר ָׁשה ֶׁשּלָ נּוִ ,היא ַּדוְ ָקא
יה ְמ ַד ֶּב ֶרת ַה ָ
יטה ָעלֶ ָ
ֲא ָבל ִמ ְצוַ ת ַה ְּׁש ִמ ָ
'ׁש ִמ ַּטת
בֹודת ָה ֲא ָד ָמהַ .ה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹו נִ ְק ֵראת ְ
ׁשּורה לַ ֲע ַ
ִמ ְצוָ ה ֶׁש ֵאינָ ּה ְק ָ
אֹותנּו לִ ְׁשמֹט
ּתֹורה ְמ ַצּוָ ה ָ
יטהַ .ה ָ
ּכְ ָס ִפים' ,וְ ִהיא ָחלָ ה ְּבסֹוף ְׁשנַ ת ַה ְּׁש ִמ ָ
ּולְ ַב ֵּטל ֶאת ּכָ ל ַהחֹובֹות ֶׁשּיֵ ׁש לַ ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלָ נּו ּכְ לַ ֵּפינּו .לְ ִפי ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹו,
יע זְ ַמּנָ ם ,וְ ָאסּור
יטה ִמ ְת ַּב ְּטלִ ים ַהחֹובֹות ֶׁש ִהּגִ ַ
יֹוצאת ְׁשנַ ת ַה ְּׁש ִמ ָ
ּכַ ֲא ֶׁשר ֵ
ּמּובןּ ,כְ מֹו ְּב ִמ ְצוֹות ַרּבֹות יֶ ְׁשנָ ן ֲהלָ כֹות ַרּבֹות ְּב ִמ ְצוָ ה זֹו,
אֹותםּ .כַ ָ
לִ גְ ּבֹות ָ
וְ ֹלא ָּת ִמיד ִהיא ָחלָ ה לְ ַמ ֲע ֶׂשה.
נֹוס ִפים,
ֵמ ַה ִּמ ְצוָ ה ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת ַהּזֹו ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ּגַ ם לִ ְד ָב ִרים ָ
יׁשהּו
יׁשים ֶׁש ִּמ ֶ
ׁשּורים לַ ּיַ ַחס ֶׁשּלָ נּו ֶאל ֲח ֵב ֵרינּו .לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו ַמ ְרּגִ ִ
ֶׁש ְּק ִ
יחה ,אּולַ י הּוא ֶּב ֱא ֶמת
ַחּיָ ב לָ נּו ַמ ֶּׁשהּו ,אּולַ י הּוא ָּפגַ ע ָּבנּו וְ ֹלא ִּב ֵּקׁש ְסלִ ָ
לָ ַקח ַמ ֶּׁשהּו וְ ֹלא ֶה ֱחזִ יר אֹותֹו ָׁשלֵ ם ,אֹו ּכָ ל ָּד ָבר ַא ֵחר ּבֹו ֲאנַ ְחנּו ְק ָצת
ַמ ְק ִּפ ִידים ַעל ֶה ָח ֵבר אֹו ַה ֲח ֵב ָרה ֶׁשּלָ נּוִ .מ ְּׁש ִמ ַּטת ַהּכְ ָס ִפים ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹד,
ֶׁשּכְ ַדאי ִמ ֵּדי ַּפ ַעם לִ ְמחֹק ֶאת ּכָ ל ַהחֹובֹות .לַ ֲחׁשֹב ַּבּלֵ ב ֶׁשּלָ נּו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ּומֹוחלִ ים .לְ וַ ֵּתר לַ ֲא ֵח ִרים ּולְ ַה ְת ִחיל ַּדף ָח ָדׁש ֶׁשל ֲח ֵברּות
ֲ
סֹולְ ִחים
עֹומ ִדים ,הּוא זְ ַמן נֶ ֱה ָדר לַ ֲעׂשֹות
וְ ַא ֲה ָבה .ח ֶֹדׁש ֱאלּול ֶׁש ְּב ִפ ְתחֹו ֲאנַ ְחנּו ְ
זֹאתָ .אז ִח ְׁשבּו ַעל ּכָ ְך!

תמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!
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מבוך הדרך לירושלים
ירושלים
מרכז העולם

התחילו בחץ
ומצאו את הדרך
ִ
לנקודת המרכז

"ּכי ִאם ֶאל ַה ָּמקֹום
ִ
ֲא ֶׁשר יִ ְב ַחר ה'
יכם ִמ ָּכל
ֹלק ֶ
ֱא ֵ
יכם ָלׂשּום ֶאת
ִׁש ְב ֵט ֶ
ְׁשמֹו ָׁשם ְל ִׁש ְכנֹו
את ָּׁש ָּמה"
ּוב ָ
ִת ְד ְרׁשּו ָ
(יב ,ה)

ַרְך ּכְ ָקנֶ ה
סיפור לשבת

 תגידו ,זה רק אני או שיש שם אחר לגוף ראשון יחיד? למה חסידה מרימה רגל אחת? כי אם היא תרים את שתי הרגליים היא תיפול... המורה' :מדוע איחרתה לבית הספר?' התלמיד' :בגלל השלט שבדרך לבית הספר'.המורה' :איזה שלט יכול לגרום לאיחור?' התלמיד' :השלט שאומר האט ,בית ספר לפניך!'

יהם ֶׁשל ְס ִפינֹות ַרּבֹות .לָ כֵ ןֲ ,אנַ ְחנּו ׁשּוב
ּכֹותב ָה ַאלְ מֹונִ יֶׁ ,שּגָ ָבה ּכְ ָבר ֶאת ַחּיֵ ֶ
לְ ָפנֵ ינּו ִמ ְק ֶרה ֲא ִמ ִּתיַ ,על ִּפי ֵעדּות ַה ֵ
ַה ְמ ָת ֵאר ֵּתעּוד ִש ָ
יצים לָ כֶ ם לַ ֲעשֹוֹת ֶאת ַה ָּד ָבר ַה ֶהגְ יֹונִ י – לְ ַׁשּנֹות ֶאת
ֹיחה ֲא ֶׁשר ִה ְתנַ ֲהלָ ה ֵּבין ְס ָפ ַר ִּדים ַמ ְמלִ ִ
רֹומה ַעל ְמנָ ת לִ ְמנ ַֹע ִה ְתנַ ּגְ ׁשּות.
לָ ֲא ֵמ ִר ָיק ִאים ְּבגַ ּלֵ י ֶּת ֶדר ֶׁשל ֲערּוץ ַר ְדיֹו יַ ִּמי ְּ 106ב ִמ ְפ ַרץ ַמ ְסלּולְ כֶ ם ַּבַ 15-מ ֲעלֹות ָּד ָ
טֹוּבר .1997
אֹוק ֶ
יציָ ה  16לְ ְ
יס ָט ָרה ֲא ֶׁשר ְּבגַ אלִ ְ
ִפינִ ְ
ּתֹודה.
ָה ֲא ֶמ ִר ָיק ִאים :אֹו ֵקייִ ,ק ַּבלְ נּוָ ,
ַה ְּס ָפ ַר ִּדיםּ... :כָ אן ָ ,853-Aאּנָ אָ ,ה ֵסּבּו ֶאת ַמ ְסלּולְ כֶ ם
'יְ ִהירּות!' הּוא ָהאֹויֵ ב ַהּגָ דֹול ֶׁשּכִ ְמ ַעט ִה ְׁש ִמיד ֶאת ַה ְּס ִפינָ ה
רֹומה ַעל ְמנָ ת לִ ְמנ ַֹע ִה ְתנַ ּגְ ׁשּותִ .שֹימּו לֵ ב
ַּבַ 15-מ ֲעלֹות ָּד ָ
ָה ֲענָ ִקית ַעל ּכָ ל ְּתכּולָ ָתּה .וְ ִהיא ָהאֹויֵ ב ַהּגָ דֹול ֶׁשל ָה ָא ָדם
יתית ִהיא – ַ 25מיְ ל.
ַה ֶּמ ְר ָחק ֵּבינֵ יכֶ ם לַ ִה ְתנַ ּגְ ׁשּות ַה ֲחזִ ִ
ֶׁש ְּמ ַח ֵּסל אֹותֹו ׁשּוב וָ ׁשּוב.
יעים לָ כֶ ם לְ ַׁשּנֹות ֶאת ַמ ְסלּולְ כֶ ם
ָה ֲא ֶמ ִר ָיק ִאיםֲ ... :ה ֵרינּו ַמ ִּצ ִ
•
ַּבַ 15-מ ֲעלֹות ָצפֹונָ הַ ,על ְמנָ ת לִ ְמנ ַֹע ִה ְתנַ ּגְ ׁשּות ִא ָּתנּו.
יֹוׁש ֵבי ֵּת ֵבל.
אֹומ ִרים ַמ ֲחלַ ת ָה ַ'אף לְ ַמ ְעלָ ה' ּפֹוגַ ַעת ְּברֹב ֻר ָּבם ֶׁשל ְ
ׁשּוב ֵתנּו ְׁשלִ ילִ יתָ .אנּו חֹוזְ ִרים וְ ְ
ַה ְּס ָפ ַר ִּדיםְּ ... :ת ָ
יֹוׁש ֵבי ֵּת ֵבל ּפֹוגְ ִעים ְּב ַע ְצ ָמם
רֹומה ּכְ ֵדי ּולְ יֶ ֶתר ִּדּיּוק :רֹב ֻר ָּבם ֶׁשל ְ
– ַׁשּנּו ֶאת ַמ ְסלּולְ כֶ ם ַּבַ 15-מ ֲעלֹות ָּד ָ
ַעל יְ ֵדי ַמ ֲחלַ ת ָה ַ'אף לְ ַמ ְעלָ ה'ַ ,ה ַּמ ֲחלָ ה ִמ ְת ַּב ֵּטאת ְּב ִע ָּקר
לִ ְמנ ַֹע ִה ְתנַ ּגְ ׁשּות.
ִּב ְק ָׁשיֵ י ְר ִאּיָ הּ .כְ ֶׁש ָה ַאף לְ ַמ ְעלָ ה ָק ֶׁשה לִ ְראֹותָ ,ק ֶׁשה
ָה ֲא ֶמ ִר ָיק ִאים (קֹול ַא ֵחר)ְ :מ ַד ֵּבר ַה ַּק ַּב ְרנִ יט ֶׁשל ַה ְּס ִפינָ ה לְ ַה ְב ִחיןְּ .פ ָע ִמים ַרּבֹות ָה ְר ִאּיָ ה ֻמ ְט ֵעיתִּ ,בלְ ִּתי נְ כֹונָ ה,
ֶׁשל ַא ְרצֹות ַה ְּב ִרית ֶׁשל ֲא ֶמ ִר ָיקהִּ .ת ְס ְ
ּתֹובבּו ַּבַ 15-מ ֲעלֹות ְמ ֻע ְר ֶּפלֶ תְ ,מ ֻסּלֶ ֶפתְ ,מ ֻעּוֶ ֶתת.
יֹותר ַעל ְמנָ ת לִ ְמנ ַֹע ִה ְתנַ ּגְ ׁשּות.
ְצפֹונִ ית ֵ
לְ ֹלא ָס ֵפק זֹו ַמ ֲחלָ ה לְ כָ ל ָּד ָבר.
ימה.
ַה ְּס ָפ ַר ִּדיםַ :ה ָּצ ַע ְתכֶ ם ֹלא נִ ְר ֵאית לָ נּו ֶא ְפ ָׁש ִרית אֹו ַמ ְת ִא ָ
אֹוה ִבים לִ ְקרֹא לָ זֶ ה ,אֹו ִּב ְׂש ָפ ָתם ֶׁשל ִס ְפ ֵרי
רֹומה ִמ ַּמ ְסלּולְ כֶ ם 'יְ ִהירּות'ָ ,אנּו ֲ
ָאנּו ְמיַ ֲע ִצים לָ כֶ ם לִ ְסטֹות ַּבַ 15-מ ֲעלֹות ָּד ָ
יהירּות,
נֹוטים לַ ֲחלֹות ִּב ִ
ּמּוסרּ' :גַ ֲאוָ ה'ֲ .אנָ ִׁשים ִמ ִּט ְב ָעם ִ
ַה ָ
ַעל ְמנָ ת לִ ְמנ ַֹע ִה ְתנַ ּגְ ׁשּות.
ּוב ִע ְּקבֹות
לִ ְראֹות ֶאת ַע ְצ ָמם ְּב ַמ ָּבט ִמ ְתנַ ֵּׂשא ֵמ ַעל ּכֻ ּלָ םְ ...
ימה ֶ
ּובנִ ָ
(ּבקֹול ָרם ְמאֹד ְ
ָה ֲא ֶמ ִר ָיק ִאים ְ
קֹוב ַעֲ ,אנִ י ַמ ְחלִ יטֲ ,אנִ י ְמנַ ּוֵ ט,
זֹוע ֶפת)ְ :מ ַד ֵּבר ּכָ ְך לָ לֶ כֶ ת רֹאׁש ַּב ִּקירֲ .אנִ י ֵ
ּפֹוקד ַעל ֵ
אּוא ְרדַ ,ה ֵ
'יימס ַה ַ
יצ ְ'רד גֵ ְ
ַה ַּק ַּב ְרנִ יט ִר ַ
נֹוׂשאת ֲאנִ י ְמ ַב ֵּצ ַע.
טֹוסים ֶׁשל ִצי ְצ ָבא ַא ְרצֹות ַה ְּב ִרית ֶׁשל ֲא ֶמ ִר ָיקהְ .ס ִפינָ ֵתנּו
ְמ ִ
יאה ֶאת ָה ָא ָדם ֹלא ַּפ ַעם לְ ַמ ָּצ ִבים
ִהיא ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ְּבגָ ְדלָ ּה ְּב ִצי ְצ ָבא ַא ְרצֹות ַה ְּב ִריתְ .מלַ ּוִ ים ִה ְתנַ ְּׂשאּות זֹו ְמ ִב ָ
רֹואה
עֹור ֵרי ּגִ חּוְךֲ .א ָבל הּוא ֵאינֹו ֶ
סּור ִדּיִ ים ,לְ ַמ ֲע ָמ ִדים ְמ ְ
טֹוסי ְק ָרבַ ,א ְר ַּבע צֹולְ לֹות ַא ְּב ְ
אֹותנּוְׁ :ש ֵּתי ַמ ְׁש ָחתֹותִׁ ,ש ָּׁשה ְמ ֵ
ָ
ׁשֹומ ַע'ֲ .אנִ י וְ ַא ְפ ִסי עֹוד'.
ּוס ִפינֹות ַרּבֹות ֶׁשל ְּת ִמיכָ הֲ .אנִ י ֹלא ְ'מיַ ֵעץ' לָ כֶ ם ֶאּלָ א וְ ֵאינֹו ֵ
ְ
ה.
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ּדֹותיו
ֲחזַ 'ל ְּב ַה ְמלָ ָצ ָתם לְ ַחּיִ ים ְמ ֻת ָּקנִ ים ֶׁשל ָא ָדם ְמ ֻת ָּקן ְּב ִמ ָ
עֹומד
ֶׁש ִאם ֹלא כֵ ן ,נֵ ָאלֵ ץ לִ נְ קֹט ָּב ֶא ְמ ָצ ִעים ַהּנִ ְד ָר ִׁשים ּכְ ֵדי לְ ַס ֵּפק ְמ ַד ְּב ִרים ַעל ַה ָּקנֶ ה וְ ַעל ָה ֶא ֶרזַ .ה ָּקנֶ ה הּוא ָה ַרְךֶׁ ,ש ֵ
ִּב ָּטחֹון לִ ְס ִפינָ ֵתנּוָ .אּנָ א ִמּכֶ םִּ ,ת ְס ַּתּלְ קּו ִמ ַּמ ְסלּולֵ נּו!!!!!!
נֹותן
נּועֵ .
ַעל ְמקֹומֹו ְּב ַענְ וַ ת ָמה ,זָ קּוף ַאְך ּבֹו זְ ַמּנִ ית ּגַ ם ּכָ ַ
כֹופף ֶאת רֹאׁשֹו ַא ְר ָצהֵ .אינֹו
רּוח לְ ַהּכֹות ּבֹוְּ ,בעֹודֹו ְמ ֵ
ארה .לָ ַ
ּנּואל ַסאלַ ס ַאלְ ַקאנְ ַט ָ
חּואן ַמ ֵ
ַ
ַה ְּס ָפ ַר ִּדיםְ :מ ַד ֵּבר
יֹוד ַע
אֹותנּו – ּכֶ לֶ בִ ,מ ְת ַע ֵּקׁש לְ ִה ְתנַ ֵּׂשא ּולְ ִה ָּׁש ֵאר זָ קּוף ְּבכָ ל ְמ ִחיר ,הּוא ֵ
ֲאנַ ְחנּו ּכָ אן ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשיםַּ .ב ֲא ֶׁשר לְ לִ ּוּויְ :מלַ ּוִ ים ָ
ֲא ַ
הֹוריד ֶאת ָהרֹאׁש ַּב ֲענָ וָ ה.
רּוחת ֶע ֶרבְׁ ,ש ֵּתי ַּפ ִחּיֹות ִּב ָירה וְ ֻתּכִ יֲ ,א ֶׁשר ּכָ ֶרגַ ע יָ ֵׁשןּ .גַ ם ָמ ַתי לְ ִ
בֹוּהִ ,מ ְתנַ ֵּׂשא לְ ַמ ְעלָ הְ ,מ ַׁש ֵּדר נֹוכְ חּות,
ַּב ֲא ֶׁשר לַ ְּת ִמיכָ הָ :אנּו נִ ְת ָמכִ ים ַעל יְ ֵדי ַּת ֲחנַ ת ַר ְדיֹו וַ ֲערּוץ ָה ֶא ֶרז לְ ֻע ָּמתֹוּ ,גָ ַ
ַר ְדיֹו יַ ִּמי ֵ .106אין ְּבכַ ּוָ נָ תֹו לְ ַׁשּנֹות ֶאת ַמ ְסלּולֵ נּו ְּב ִה ְת ַח ֵּׁשב
יע
ׁשֹומר ַעל ּגֵ ו זָ קּוף ְּבכָ ל ְמ ִחיר ,הּוא ֹלא מּוכָ ן לְ ָהנִ ַ
ֵ
ָּב ֻע ְב ָּדה ֶׁש ָאנּו נִ ְמ ָצ ִאים ַּבּיַ ָּב ָׁשהֲ .אנַ ְחנּו ִמגְ ָּדלֹור ֲ 853Aא ֶׁשר
ֶאת רֹאׁשֹו ֲא ִפּלּו ְמ ַעט ּכְ לַ ֵּפי ַמ ָּטה .נֻ ְקׁשּות זֹאת ִמּלַ ת
יציָ ה ִּב ְס ָפ ַרדַּ .ב ֲא ֶׁשר
יס ָט ָרה ִּב ְמחֹוז ּגַ אלִ ְ
ַעל חֹוף ִמ ְפ ָרץ ִפינִ ְ
ַה ַּמ ְפ ֵּת ַח ֶׁשּלֹו.
לֹורי
לַ ּג ֶֹדלֵ :אין לָ נּו ֶׁש ֶמץ ֶׁשל ֻמ ָּׂשג ָמה ּגָ ְדלֵ נּו ֵּבין ִמגְ ְּד ֵ
ְס ָפ ַרדַ .א ֶּתם יְ כֹולִ ים לִ נְ קֹט ְּבכָ ל ָה ֶא ְמ ָצ ִעים ֶׁשּנִ ְר ִאים לָ כֶ ם וְ כָ ְך ָא ְמרּו' :לְ עֹולָ ם יְ ֵהא ָא ָדם ַרְך ּכַ ָּקנֶ ה ,וְ ֹלא יְ ֵהא ָק ֶׁשה
נֹוׁשבֹות ּבֹו ,הֹולֵ ְך
רּוחכֶ ם ַעל ְמנָ ת לְ ַס ֵּפק ּכָ ֶא ֶרזָ .מה ָקנֶ ה זֶ הּ ,כָ ל ָהרּוחֹות ָּבאֹות וְ ְ
חּוצים וְ לַ ֲעׂשֹות ּכָ ל ָהעֹולֶ ה ַעל ֲ
ּכִ נְ ִ
עֹומד ִּב ְמקֹומֹו.
ּובא ִע ָּמ ֶהםָּ .ד ְממּו ָהרּוחֹות ,חֹוזֵ ר ַה ָּקנֶ ה ֵ
ִּב ָּטחֹון לִ ְס ִפינַ ְתכֶ םֲ ,א ֶׁשר ִּת ְת ַר ֵּסק לַ ֲח ִתיכֹות ְּב ִה ְתנַ ּגְ ָׁשּה ָ
רּוח
עֹומד ִּב ְמקֹומֹוֶ ,אּלָ א ּכֵ יוָ ן ֶׁשּנָ ְׁש ָבה ַ
ֵ
רֹואים ֲא ָבל ֶא ֶרז ֵאינֹו
ַּב ְּסלָ ִעים ֶׁש ַּבחֹוףִ .שֹימּו לֵ ב ֲאנַ ְחנּו ּכָ אן ַּב ִּמגְ ָּדלֹור ִ
הֹופכְ ּתֹו ַעל ָּפנָ יו' ...
עֹוק ְרּתֹו וְ ַ
רֹומיתַ ,
ׁשֹוע ֶטת לְ ִמ ְפ ָרץ ַסלְ ִעי ְמ ֻסּכָ ןְּ ,ד ִ
נֹוס ַעת וְ ֶ
ֶאת ְס ִפינַ ְתכֶ ם ַ
באדיבות "שלום לעם"

