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חבר :ג'וחא ,למה אתה עומד בפינת החדר .ג'וחא :כי קר לי!
חבר :מה הקשר? ג'וחא :לא שמעת שבפינת החדר יש תשעים מעלות?!

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת שמות תשפ"ב

ּכָ בֹוד ֲא ִמ ִּתי

שאלות בפרשה

"ׁשמֹות"ְּ .ב ֻח ָּמׁש ְׁשמֹות ְמ ֻס ָּפר
ַה ַּׁש ָּבת ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים ֶאת ֻח ָּמׁש ְ
ַעל ַה ִּׁש ְעּבּוד ַה ָּק ֶׁשה ֶׁשּבֹו ֶה ֱע ִבידּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל .לְ ַא ַחר
ֵמאֹות ָׁשנִ ים ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׁש ַמע ֶאת קֹולָ ם וְ ָר ָאה ֶאת ִס ְבלָ ם,
אֹותם ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם.
הֹוציא ָ
אֹותם ּולְ ִ
וְ ֶה ֱחלִ יט לִ גְ אֹל ָ
ה' ָּב ַחר ְּבמ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו לִ ְהיֹות ַה ַּמנְ ִהיג ֶׁשל ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאלֶׁ ,שּיְ ַד ֵּבר ֶאל
יׁשכְ נֵ ַע אֹותֹו לְ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ָה ָעםֲ .א ָבל מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו
ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ַריִ ם וִ ַ
"מי
ַמ ָּמׁש ֹלא ָר ָצה לָ ַק ַחת ַעל ַע ְצמֹו ֶאת ַה ַּת ְפ ִקיד .הּוא ָא ַמר לה' ִ
אֹוציא ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ְצ ָריִ ם"? מ ֶֹׁשה
ָאנֹכִ י ּכִ י ֵאלֵ ְך ֶאל ַּפ ְרעֹה וְ כִ י ִ
ָהיָ ה ָענָ יו ְמאֹוד וְ הּוא ֹלא ָח ַׁשב ֶׁשהּוא ָראּוי לַ ַּת ְפ ִקיד ַהּגָ דֹול ַהּזֶ ה.
אֹותנּו ֶׁשּמ ֶֹׁשה ּגַ ם ָר ָצה לְ כַ ֵּבד ֶאת ָא ִחיו ַהּגָ דֹול –
ֲחכָ ֵמינּו ְמלַ ְּמ ִדים ָ
ַא ֲהרֹן – וְ לָ כֵ ן הּוא נִ ָּסה לְ ִה ְתנַ ּגֵ ד לַ ַּת ְפ ִקיד ֶה ָחׁשּוב.
ֲא ָבל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָר ָצה ֶׁש ַּדוְ ָקא מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ֶׁש ָהיָ ה ָענָ יו ִמּכָ ל
ימה
ָה ָא ָדם ,יַ נְ ִהיג ֶאת ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל .לָ כֵ ן הּוא ֵה ִטיל ָעלָ יו ֶאת ַה ְּמ ִׂש ָ
יֹותר ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל.
ׁשּובהּ ,ומ ֶֹׁשה ָהיָ ה ַה ַּמנְ ִהיג ֶה ָחׁשּוב ְּב ֵ
ַה ֲח ָ
רֹודף ַא ֲח ָריו.
ּבֹור ַח ִמן ַהּכָ בֹודַ ,הּכָ בֹוד ֵ
אֹותנּו ֶׁשּכָ ל ַה ֵ
ֲחכָ ֵמינּו לִ ְּמדּו ָ
נּוע וְ ֵאינֹו ְמ ַח ֵּפׂש ּגַ ֲאוָ ה וְ כָ בֹוד ,יָ כֹול לִ זְ ּכֹות
ַּדוְ ָקא ִמי ֶׁשהּוא ָענָ יו וְ ָצ ַ
לְ כָ בֹוד ֲא ִמ ִּתי ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה לְ מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו!

 .1מהם שני הפרושים למילים "ויקם מלך חדש על מצרים"?
 .2מה היה שמן של שתי המיילדות העבריות?
 .3האם המיילדות קיימו את מה שפרעה ציווה אותן?
 .4למי נתנה בת פרעה את משה כדי שתיניק אותו?
 .5מי עזר לבנותיו של כוהן מדיין להשקות את הצאן?
 .6מה היה האות הראשון שנתן ה' למשה?
 .7כיצד הכביד פרעה את העבודה לאחר שמשה ואהרון הגיעו?
 .8על מה התלוננו שוטרי בני ישראל בפני משה ואהרון?
חידת חדגא:
מניין למדו חכמים ש"כל המרים יד על חברו נקרא רשע"?
חידת פולקע:
היכן נרמז בפרשה ש"החושד בכשרים לוקה בגופו"?

תמונות בפרשה

"נפתלי אילה שלוחה"  -מבוך

ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!

זהו את המילים והביטויים מתוך "שלישי" של הפרשה
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צרים
__________
דינם
__________
מה ברא
__________

10

הישן ביום
__________
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חולב
__________
לא יחמלוך
__________
קשיו
__________

11

ארבה
__________
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6
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לשער
__________
או חוני
__________
הדלדלה
__________

12

נמצא
__________

