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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת בראשית תשע"ט

לִ ְׁשמֹור ַעל ָהעֹולָ ם
ַהּנָ ָחׁש ִּפ ָּתה ֶאת ָא ָדם וְ ַחּוָ ה
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!
ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֹאת ִהיא ַׁש ָּבת ְמיֻ ֶח ֶדת ,וְ ֵהם ֹלא ִה ְת ַא ְּפקּו ,וְ ָאכְ לּו
אׁשית"ֲ .אנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים ֵמ ֵעץ ַה ַּד ַעתַ .על ּכָ ְך ֵהם נֶ ֱענְ ׁשּו
"ׁש ָּבת ְּב ֵר ִ
ַ
גֹורׁשּו ִמּגַ ן ֵע ֶדן.
לִ ְקרֹא ְּבּ ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת ֶאת ּכָ ל ְּבעֹנֶ ׁש ָחמּור ,וְ ְ
ּתֹורה ֵמ ָח ָדׁש!
ַה ָ
לִ ְפ ָע ִמים ָעלֵ ינּו לַ ֲחׁשֹוב לִ ְפנֵ י
ָּפ ָר ַׁשת ְּב ֵר ִ
עֹוׂשים ַמ ֶּׁשהּוַ ,מה ִּת ְהיֶ ה
אׁשית ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַעל ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ִ
ּתֹוצ ָאה ֶׁשּלֹו .ה' נָ ַתן לָ נּו ּכָ ל
ְּב ִר ַיאת ָהעֹולָ ם ,וְ ַעל ָא ָדם וְ ַחּוָ הַ .ה ָ
טֹובים ,וַ ֲאנַ ְחנּו
ה' ָּב ָרא עֹולָ ם ּכָ ל ּכָ ְך יָ ֶפהֶׁ ,שּיֶ ׁש ּכָ ְך ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ִ
ּופ ָר ִחים נֶ ֱה ָד ִרים.
ּבֹו ַחּיֹותֵ ,ע ִצים ְ
ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ֶׁשּלא לְ ַקלְ ֵקל
ה' ִּב ֵּקׁש ֵמ ָא ָדם וְ ַחּוָ ה ֶׁשּיִ ְׁש ְמרּו ַעל
אֹותם ְּב ַמ ֲע ֵׂשינּוָ ,חס וְ ָחלִ ילָ ה.
ָ
ָהעֹולָ ם ַהּיָ ֶפה ֶׁשהּוא ָּב ָרא ,וְ ֹלא
יְ ַקלְ ְקלּו אֹותֹו.
ָאז ּבֹואֹו נְ ַקּיֵ ם ֶאת ָה ִא ְמ ָרה "סֹוף
אֹותםַ :מ ֲע ֶׂשה ְּב ַמ ְח ָׁש ָבה ְּת ִחּלָ ה" ,וְ כָ ְך
ּומיֻ ֶח ֶדת ה' ִצּוָ ה ָ
ִמ ְצוָ ה ַא ַחת ְ
ַאל ּתֹאכְ לּו ֵמ ֵעץ ַה ַּד ַעתֲ .א ָבל נִ ְׁשמֹור ַעל ָהעֹולָ ם ֶׁשה' ָּב ָרא!
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אשכול

לביכורים
סיפור בהמשכים

פרק ה
יצחקי הסתובב כשהדמעות בעיניו .הוא
התקרב בעל כורחו את הסלסלה .היה לו
קשה לראות את הענבים שלהם כשהם כל
כך רקובים .הוא היה מעדיף להישאר בבית
ובכלל לא לצאת לדרך המאכזבת הזו.
"בוא ,יצחקי ,אולי נצליח לעשות משהו,
בכל זאת" .אמר סבא מידד הזקן ,וליטף
את ראשו של יצחקי.
ואז קרה הבלתי ייאמן :סבא מידד הכניס
את ידו לעומק ערימת הענבים שעוד נותרו
בסל ,פשפש מעט ,הזיז את ידו ימינה

ושמאלה ,אחורה וקדימה ואז שלף משם
אשכול גדול ומבהיק .האשכול היה כרוך
בכריכה בצבע אדום בוהק ,והוא נראה
יפהפה .מדהים ועסיסי ביותר.
במשך כמה רגעים עמדו השלושה והביטו
באשכול הביכורים הרענן.
"הוא נראה עוד יותר טוב מכאשר שמתי
אותו בסל" ,צחק אבא יהודה" .אני
לא מבין איך הוא שרד פה בתוך כל
הענבים הרקובים!"
פניו של יצחקי אורו באור יקרות .הוא
הרגיש שמשמים מלטפים אותו ומעודדים
אותו .החלום שלו חזר לחיים לאחר שכבר
נגוז והתפרק כמה פעמים.
הם היו ממשיכים להתבונן באשכול
הענבים הנפלא עוד רגעים ארוכים ,אלא
שיצחקי התעורר וקרא" :אבא ,בוא נרוץ,
אנחנו חייבים להספיק את השיירה שלנו
> > >
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לפני שהיא תגיע אל העיירות! אני חייב
להיות שם ,אסור לנו לפספס!"
"כן ,מהרו" ,אמר סבא מידד והחל לעלות
בכבדות על חמורו" .אנחנו נספיק אותם,
בעזרת ה'".
הם החלו ליסוע על חמוריהם במהירות,
עד שראו את קצה השיירה מרחוק .בדיוק
הגיעו כאשר אנשי העיירות החלו לצאת
לקראתם וקראו בקול גדול" :ברוכים
הבאים בשם ה' ,מביאי הביכורים!
ברוכים הבאים!"
בטרם התערבו בהמון הרב ,קרא סבא מידד
לעברם של אבא יהודה ובנו יצחקי" :לעולם
תזכרו זאת :אין ייאוש כלל! גם כאשר
הכול נראה אבוד וחרב ,יש במעמקים
תקווה גנוזה שעתידה להתגשם! האמינו!
תמיד האמינו!"
סוף
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מּו ַסר ַה ְׂשּכֵ ל
תפילה על הגשם
זוכרים את הסיפור על חוני המעגל?
בתקופתו של חוני המעגל ,שהיה איש צדיק
מאוד ,היתה שנת בצורת קשה במיוחד.
כמעט ולא ירד גשם בכלל!
ילדים ,מה קורה אם
חלילה אין גשם? מדוע
הוא חשוב?
הגשם נותן חיים לכל
העולם .כל בעלי החיים
והצמחים חייבים מים
כדי לחיות .לכן כשאין
גשם ,זו מציאות מאוד
מסוכנת!

הוא התפלל אל ה' ואמר " :אנא ה' ,בבקשה
הורד לנו גשם ,ואני לא יוצא מהעיגול הזה עד
שתיתן לנו גשם!"
ה' שמע לתפילתו והתחילו לרדת גשמים
רבים שמילאו את כל בורות המים ,הרבה
יותר ממה שהיה צריך!
חוני המעגל היה כל כך
צדיק ,ולכן ה' שמע לו וקיבל
את תפילתו מיד.

ראו היהודים שאין גשם והמצב חמור ,ולכן הם
פנו לחוני המעגל הצדיק ,שיתפלל על הגשם.

רש"י בפרשת השבוע
'בראשית' מסביר שבבריאת
העולם בהתחלה הגשם
לא ירד .ה' חיכה עד שיגיע
האדם הראשון ויראה שצריך את הגשם וכמה
הגשמים חשובים וטובים ,ואז הוא יתפלל וה'
יוריד גשם.

חוני המעגל ראה שהמצב באמת מאוד
קשה ומסוכן ,ולכן הוא עשה מעשה מיוחד:
הוא יצא החוצה ,וצייר סביבו עיגול בחול .ואז

לכן חשוב מאוד להתפלל על הגשם ,כדי שה'
יראה שאנחנו מבקשים ומתפללים אליו ,ויתן
לנו גשמי ברכה רבים!
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1באיזה יום נבראו העשבים?
יזה יום נבראו דגי "נסיכת הנילוס"?
 .2בא
אדם הראשון לאכול מעץ הדעת?
 .3מי שכנע את
מה היה עונשו של אדם הראשון?
.4
 .5מי היה אחיו של הבל?
 .6איך קראו לאביו של נוח?
כמה היה נוח כשנולד בנו הראשון?
 .7בן

חידת חדגא:

כמה שנים חי אדם הראשון?

meirkids.co.il
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פירמידת מילים
ראשי תבות
עובד תחזוקה
זימרתי
ניפצתי
בהתחלה
לא חלבית
בר יוחאי
חמסין
חכם גדול

חידת פולקע:

האם היה מותר לאדם הראשון לאכול תרנגולות?

meirkids.co.il
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נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה הגדולה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא
מעניין בפרשת השבוע .הצטרפו אליהם!

טליה

ּפּורים
אׁשיתֵ ,אּלּו ִס ִ
ּפּורים ֶׁשל ֵס ֶפר ְּב ֵר ִ
אֹוה ֶבת ֶאת ַה ִּס ִ
ֶ
ַט ְליָ הֲ :אנִ י ְמאֹד
ְמאֹד יָ ִפים!
אׁשית ְּכ ֶׁש ֲאנִ י הֹולֵ ְך לִ יׁשֹון...
יֹונָ ָתן :נַ ֲע ָמהָ ,אז אּולַ י ְּת ַס ְּפ ִרי לִ י ֶאת ָּפ ָר ַׁשת ְּב ֵר ִ
ּפּורים
ּפּורים! ֵאּלּו ֹלא ִס ִ
ּתֹורה ֵאינָ ּה ֵס ֶפר ִס ִ
ֶּבנִ יַּ :ת ְפ ִסיקּו לְ ַד ֵּבר ָּכְךַ ,ה ָ
יאה לִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשינָ ה.
יֹוע ִדים לִ ְק ִר ָ
ֶׁש ְּמ ָ
ּתֹורה ָא ְמנָ ם ְמ ַענְ יְ נִ ים וְ יָ ִפיםֲ ,א ָבל ָצ ִריְך
ּפּורי ַה ָ
צֹודקִ ...ס ֵ
נַ ֲע ָמהֶּ :בנִ י ְק ַצת ֵ
ּפּורי ֶ'אלֶ ף לַ יְ לָ ה וְ לַ יְ לָ ה'.
לְ ִה ָּז ֵהר ֶׁשּלא לַ ֲחׁשֹוב ֶׁש ֵהם ְס ָתם ִס ֵ
ּפּורים ָאז ֶזה ְמ ַענְ יֵ ן וְ ֶא ְפ ָׁשר לְ ַס ֵּפר ֶאת ֶזה
ַט ְליָ הֲ :א ָבל לָ ָּמה? ֲה ֵרי ֵאּלּו ִס ִ
לִ ְפנֵ י ַה ֵּׁשינָ ה!
ּתֹורה ּגַ ם ְּכ ִסּפּור ְמ ַענְ יֵ ןֲ .א ָבל ָצ ִריְך לִ ְזּכֹור
ּפּורי ַה ָ
נַ ֲע ָמה :נִ ַּתן לְ ַס ֵּפר ֶאת ִס ֵ
ּדּוע
חֹוׁש ִביםַ ,מ ַ
ְ
ׁשּובהָ .מה ַא ֶּתם
ּפּורים ָה ֵאּלֶ ה וְ ִהיא ְמאֹד ֲח ָ
ֵׁשּיֵ ׁש ַמ ָּט ָרה לַ ִּס ִ
בֹותינּו
אֹורעֹות ֶׁש ָּקרּו לָ ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ,לְ נ ַֹח וְ לַ ֲא ֵ
ּתֹורה ִס ְּפ ָרה לָ נּו ֶאת ָּכל ַה ְּמ ָ
ַה ָ
ַא ְב ָר ָהם ,יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב?
יקים!
יֹוד ַע! ִּכי ֵהם ָהיּו ַצ ִּד ִ
יֹונָ ָתןֲ :אנִ י ֵ
חֹוׁש ֶבת
ַט ְליָ הַּ :דוְ ָקא ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ָח ָטא ְּכ ֶׁשהּוא ָא ַכל ֵמ ֵעץ ַה ַּד ַעתֲ .א ָבל ֲאנִ י ֶ
מֹוע ְּבקֹול ה'
ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹוד ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ֵמ ַה ָּפ ָרׁשֹות ָה ֵאּלֶ הֶׁ :ש ָּצ ִריְך לִ ְׁש ַ
טֹובים ,וְ ֹלא ְּכמֹו ּדֹור ַה ַּמּבּול וְ ָכל ָה ֲא ֵח ִרים ֶׁש ָח ְטאּו.
וְ ֶׁש ָּצ ִריְך לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים ִ
אׁשיתֵ ,מ ִביא ַר ִׁש"י ְּב ֵׁשם ַר ִּבי
נֹוסף ֶׁשּיֵ ׁש לִ לְ מֹוד ִמ ֵּס ֶפר ְּב ֵר ִ
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון! ָּד ָבר ָ
אׁשית נִ ְכ ַּתב ְּכ ֵדי לְ לַ ֵּמד ֶאת ָּכל ָה ֻאּמֹות ֶׁש ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל
יִ ְצ ָחקָּ :כל ֵס ֶפר ְּב ֵר ִ
אֹותּה לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ַּכ ֲא ֶׁשר
אֹותּה .וְ לָ ֵכן ה' יָ כֹול לָ ֵתת ָ
ַׁשּיֶ ֶכת לַ ה'ִּ ,כי הּוא ָּב ָרא ָ
ׁשּובה ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל!
רֹוצהֲ ,א ִפּלּו ֶׁש ְּכ ָבר ָהיּו ָּבּה ַע ִּמים ֲא ֵח ִריםַּ .כ ָּמה ֲח ָ
הּוא ֶ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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