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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת כי תצא תשפ"א

 מה אומר שרוך לנעל? נהיה בקשר... מה עושה מי שנכשל במבחן נהיגה? בוכה בכי תמרורים... -אמבולנס שיכול לעוף? נשמע לי מד"א בדיוני...

פרשה מאירה
ֶעזְ ָרה לַ ּזּולַ ת

שאלות בפרשה
 .1איזו מצווה חלה על מי שבונה בית חדש?
 .2לאיזו מצווה הכוונה במילים "גדילים תעשה לך"?
 .3מדוע אסור לתעב מצרי?
 .4מהי מצוות 'שכחה'?
 .5מה יש לעשות לאמם של האפרוחים ,במצוות שילוח הקן?
 .6מדוע אסרה התורה להתחתן עם עמוני ומואבי?
 .7מדוע ה' הפך את קללת בלעם לברכה ,לפי המפורש בפסוקים?
 .8מה פירוש המילה 'נֶ ֶׁשך'?
חידת חדגאִ :מצאו בפרשה לפחות  3מצוות של זכירה!

חידת פולקע :בתורה נאסר על העמונים והמואבים להתחתן עם
בני ישראל .אם כן ,כיצד רות המואבייה הצטרפה לעם ישראל?

יעה ִמ ְצוַ ת ֲ'ה ָׁש ַבת ֲא ֵב ָדה'.
מֹופ ָ
ִ
בּוע "ּכִ י ֵּת ֵצא"
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ּדֹור ֶׁשת ֵמ ִא ָּתנּו לִ ְדאֹג לַ ֲא ֵב ַדת ֶה ָח ֵבר ֶׁשּלָ נּו ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל
ּתֹורה ֶ
ַה ָ
ּתֹורה ְמ ַצ ָּפה ֵמ ִא ָּתנּו לִ ְטר ַֹח ּולְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל
יהַ .ה ָ
לְ ַה ֲחזִ ָירּה לִ ְב ָעלֶ ָ
טֹובת ַהּזּולָ ת ,לַ ְמרֹות ֶׁש ֵאינֶ ּנּו ֲא ֵׁש ִמים ּכְ לָ ל ְּב ָמה ֶׁש ָּק ָרה לֹו.
לְ ַ
יצד יֵ ׁש לְ ִה ְתיַ ֵחס
ִמ ִּמ ְצוַ ת ֲה ָׁש ַבת ֲא ֵב ָדהֲ ,אנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ּכֵ ַ
יבנּוָ .עלֵ ינּו לַ ֲעזֹר ּולְ ַסּיֵ ַע לָ ֶהםּ ,גַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו
לָ ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ְּס ִב ֵ
יהם וְ ֹלא ּגָ ַר ְמנּו לָ ֶהם ּכָ ל ַּת ָּקלָ ה.
ׁשּורים ֲאלֵ ֶ
ִּבכְ לָ ל ֹלא ְק ִ
נֹוס ֶפתִ ,מ ֶּמּנָ ה נּוכַ ל לִ לְ מֹד ַעל ָה ֶעזְ ָרה לָ ַא ֵחר.
יֶ ְׁשנָ ּה ִמ ְצוָ ה ֶ
אֹותנּו לַ ֲעזֹר לְ ִמי ֶׁשּנִ ְת ַקע ַּב ֶּד ֶרְך ִעם ֲחמֹורֹו,
ָ
ּתֹורה ְמ ַצּוָ ה
ַה ָ
ֶה ָחמֹור ָק ַרס וְ ֵאינֹו יָ כֹול לָ קּוםָ .עלֵ ינּו לְ ַסּיֵ ַע לְ ַב ַעל ֶה ָחמֹור
לְ ָה ִקים אֹותֹו וְ לַ ֲעמֹד ַעל ַרגְ לָ יו.
ִמ ִּמ ְצוֹות ֵאּלּו ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ַעד ּכַ ָּמה ָחׁשּוב לִ גְ מֹל ֶח ֶסד
אֹותנּוֲ ,א ִפּלּו ְּבלִ י ִס ָּבה אֹו ַמ ְּט ַרת ֶרוַ ח ּכָ לְ ֶׁש ִהי.
ּסֹוב ִבים ָ
ִעם ַה ְ
ּומ ַסּיֵ ַע לַ ֲח ֵברֹו ְּב ֵעת ק ִֹׁשי אֹו ָצ ָרה ,הּוא
עֹולָ ם ּבֹו ּכָ ל ֶא ָחד עֹוזֵ ר ְ
עֹולָ ם נִ ְפלָ א ֶׁשּכֵ יף לִ ְחיֹות ּבֹו!

תמונות בפרשה

איורים זהים

ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!

רק שני איורים זהים לגמרי ִ -מצאו אותם!
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"ֹלא ִת ְר ֶאה ֶאת ֲחמֹור ָא ִחיָך אֹו ׁשֹורֹו נ ְֹפלִ ים ַּב ֶּד ֶרְך וְ ִה ְת ַעּלַ ְמ ָּת ֵמ ֶהם ָ -ה ֵקם ָּת ִקים ִעּמֹו"

הכלבים
הנאמנים
סיפור לשבת

שני חברים הלכו ברחוב ,פתאום נקרעה לאחד מהם סוליית הסנדל .קשה היה לו להמשיך ללכת,
והוא נאלץ לגרור כל הזמן את הרגל .אמר לו חברו“ :למה אתה גורר את הרגל? היכנס לחנות,
ותקנה זוג סנדלים”“ .אין לי כסף” ענה הראשון .הוציא החבר חבילה של שטרות כסף קשורים
בגומייה ,הסיר את הגומייה ,ואמר לחברו“ :אין בעיה ,אחי ,קח את הגומייה ,וקשור את הסנדל.
בשביל מה יש חברים?!”...

בממלכה רחוקה היה פעם מלך רם ונשא .המלך הזה היה
אכזר ונהג בנתיניו בשלטון עריצות .כאשר אחד ממשרתיו
סרח וטעה במעשיו – ואפילו בשגגה – הוא נידון מיידית
להשלכה לכלוב הכלבים שבחצר המלך .הכלבים הענקיים
לא היו משאירים לו סיכוי לשרוד .זה היה מנהגו של המלך.
אחד השרים הנאמנים של המלך היה שר האוצר .שר האוצר
היה מסור ושימש בתפקידו כבר עשר שנים ברציפות .אבל
פעם אחת קרה מקרה והשר עשה טעות קטנה בחשבונות
המלוכה.
השר התפלל בכל ליבו שהמלך לא יגלה את הטעות ,אבל
תקוותו התבדתה וכבר למחרת הוא הוזמן לבוא אל המלך.
פניו הזועמים של המלך לא הותירו ספק בלב השר ,וכאשר
חשב כן היה" :אתה תשלם בחייך על הטעות שעשית!",
צעק המלך בפנים אדומות" .הכלבים הרעבים שלי ישמחו
מאוד לראות אותך נזרק לתוך הכלוב שלהם מחר לארוחת
הבוקר!"
השר הבין שכלתה אליו הרעה" .רק בקשה אחת לי לכבוד
המלך" ,פנה אל המלך.
"אתן לך בקשה אחרונה" ,אמר המלך" .מה בקשתך?"
"אבקש לדחות את גזר הדין בעשרה ימים .עליי לסדר את
חפציי ועסקיי ולהיפרד מאשתי וילדיי" ,ביקש השר בפנים
מתחננות.
המלך נאות לבקשתו ,והשר חזר לביתו .לא לחינם ביקש
השר לדחות את ביצוע גזר הדין .היתה לו תוכנית כיצד
להינצל מרוע הגזרה.

בעשרת הימים הבאים התיידד השר עם האחראי על כלוב
הכלבים שבחצר הארמון .הוא ביקש ממנו שייתן לו להאכיל
בעצמו את הכלבים מדי יום .האחראי הסכים ,והשר נכנס
כשבידיו שקים מלאים בשר להאכיל את הכלבים.
כשנכנס השר אל הכלבים ביום הראשון ,רחרחו הכלבים את
השר בחשדנות .הם לא הכירו אותו .אך משראו שבאמתחתו
אוכל בעבורם ,הניחו לו ופנו לאכילה .אט אט החלו הכלבים
התרגלו הכלבים לשר ,ואף החלו לחבב אותו.
עברו עשרת ימי החסד והגיע יום ביצוע גזר הדין .המלך
האכזר חיכך ידיו בהנאה בעת שהשר הוכנס בכוח לכלוב
הכלבים.
אך לא עברו כמה דקות עד שהמלך נחרד ונדהם :הכלבים
הרעבים והאיומים ,שרגילים לבצע בהתלהבות את גזר הדין
בכל פושעי המלוכה ,התקרבו אל השר בעדינות וליקקו את
רגליו בחיבה...
"איך זה יכול להיות?!" ,זעם המלך" .וכי הכלבים לא הורעבו
כראוי?!"
או אז פנה השר אל המלך ואמר" :אדוני המלך! הכלבים
רעבים מאוד .אבל הם לא שכחו להכיר לי טובה על עשרה
ימים שבהם האכלתי אותם .אך אתה ,אדוני המלך ,שכחת
ברגע את עשר השנים הארוכות ששירתתי אותך בהם
בנאמנות"...
המלך הבין ,השפיל את מבטו והורה לשחרר את השר
ולהשיבו לתפקידו...
באדיבות "שלום לעם"

