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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת האזינו תשפ"ב

 מי האסיר היחיד בכלא שיאמר תודה? תשובה  :אסיר תודה! פעם אחת המלפפון והעגבנייה יצאו לטיול .פתאום הם שומעים אתהפלפל רץ אחריהם ואומר' :חכו לי אני גמבה!'

פרשה מאירה
ָע ִתיד טֹוב וְ ָׂש ֵמ ַח

שאלות בפרשה
 .1למי אמר משה 'האזינו'?
 .2לְ מה דימה משה רבנו את דבריו? (תחילת הפרשה)
 .3מה פירוש המושג "וישמן ישורון ויבעט"? (לב ,טו)
 .4השלימו" :איכה ירדוף אחד ____  ,ושניים יניסו _____ "
 .5מי היה יחד עם משה רבנו בזמן אמירת שירת האזינו?
 .6בזכות מה יאריכו ישראל ימים בארץ ישראל? (לב ,מז)
 .7מה ציווה ה' את משה בסוף הפרשה?
 .8על איזה חטא נגזר על משה רבנו שלא ייכנס לארץ?
חידת חדגא:
איזה חלק מפסוק בפרשה מופיע גם בתהילים פרק קלה?
חידת פולקע:
ִמצאו בפרשה לפחות  4בעלי חיים!

תמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!
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"ה ֲאזִ ינּו"ֻ .ר ָּבּה ֶׁשל ָּפ ָר ַׁשת
קֹור ִאים ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ַ
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ְ
צּורה ְמיֻ ֶח ֶדתּ ,כְ ִׁש ָירהְּ .ב ִׁש ַירת
ּתֹורה ְּב ָ
ַה ֲאזִ ינּו ּכָ תּוב ְּב ֵס ֶפר ַה ָ
טֹוריָ ה ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל,
יס ְ
ַה ֲאזִ ינּו מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ְמ ָת ֵאר ֶאת ַה ִה ְ
רּועים,
עֹובר ַה ְר ֵּבה ֵא ִ
ֵמ ֶה ָע ָבר וְ ַעד ֶה ָע ִתידַ .עם יִ ְׂש ָר ֵאל ָע ַבר וְ ֵ
טֹוביםֲ ,א ָבל ַּבּסֹוף ֲאנַ ְחנּו
ִ
ּומ ֶהם ָּפחֹות
יֹותר ֵ
טֹובים ֵ
ִ
ֵמ ֶהם
יע ֶאל ַהּטֹובֶ ,אל ַהּגְ ֻאּלָ ה ַה ְּׁשלֵ ָמה.
טּוחים ֶׁשּנַ ּגִ ַ
ְּב ִ
ִמ ִּׁש ַירת ַה ֲאזִ ינּו ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ּגַ ם לְ ַחּיֵ י ַהּיֹום יֹום ֶׁשּלָ נּו.
קּופה ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך ַקּלָ ה ,אֹו ֶׁש ָּק ָרה ַמ ֶּׁשהּו ֹלא
ּגַ ם ִאם יֵ ׁש ְּת ָ
טֹובים
ִ
נָ ִעים – ָּת ִמיד ּכְ ַדאי לִ זְ ּכֹר ֶׁש ְּב ֶעזְ ַרת ה' יַ ּגִ יעּו זְ ַמּנִ ים
יֹותר.
ימים ֵ
ּונְ ִע ִ
רֹובינּוּ ,גַ ם ִאם ָהיְ ָתה לָ נּו
ּכָ ְך ּגַ ם ַּבּיַ ַחס ֶׁשּלָ נּו ֶאל ֲח ֵב ֵרינּו ְּוק ֵ
ימה ֵּבינֵ ינּו לְ ֵבין ָח ֵבר אֹו ֲח ֵב ָרהֶ ,א ְפ ָׁשר לַ ֲחזֹר
קּופה ֹלא נְ ִע ָ
ְּת ָ
ימה ּגַ ם
אֹוה ִבים .לָ כֵ ן ַה ָּפ ָר ָׁשה ַהּזֹו ַמ ְת ִא ָ
ֲ
וְ לִ ְהיֹות ֲח ֵב ִרים
ּפּורים
לִ ְת ִחּלַ ת ַה ָּׁשנָ הִ ,ה ְת ַחלְ נּו ָׁשנָ ה ֲח ָד ָׁשהָ ,ע ַב ְרנּו ֶאת יֹום ַהּכִ ִ
יהם ֶׁשל יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ָסלַ ְחנּו לַ ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלָ נּו ַעל ּכָ ל
ֹנֹות ֶ
ּבֹו נִ ְמ ֲחלּו ֲעו ֵ
ָמה ֶׁש ָהיָ הַ .עכְ ָׁשו ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לְ ַה ְת ִחיל ַּדף ָח ָדׁש וְ נָ ִקיִ ,מּתֹוְך
אתנּו!
ִׂש ְמ ַחת ַה ַחּגִ ים ַה ָּב ִאים לִ ְק ָר ֵ
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