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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת תולדות תשע"ט

לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ּולְ וַ ֵּתר
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!
ְמ ֻס ָּפר,
בּוע
ַה ָּׁש ַ
ְּב ָפ ָר ַׁשת
ֶׁש ַה ְּפלִ ְׁש ִּתים ָס ְתמּו ֶאת ַה ֵּב ֱארֹות
ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָח ַפרַ .ה ֵּב ֱארֹות
ָה ֵאּלּו ָהיּו ַׁשּיָ כֹות לְ יִ ְצ ָחקֶׁ ,שהּוא
ָהיָ ה ַה ֵּבן ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו.
ּובכָ ל זֹאת יִ ְצ ָחק ִה ְת ַא ֵּפק ,וְ ָח ַפר
ְ
ׁשּוב ֶאת ַה ֵּב ֱארֹות .יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו
ָהיָ ה יָ כֹול לִ כְ עֹוס ְמאֹד ַעל ַמה
ֶּׁש ָעׂשּו לֹו ַה ְּפלִ ְׁש ִּתיםֲ ,א ָבל הּוא
ֶה ְע ִּדיף לְ ַה ְעלִ ים ַעיִ ן ֵמ ֶהם,
וְ לַ ְחּפֹור ֵמ ָח ָדׁש ֶאת ַה ֵּב ֱארֹות.

ֵמ ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ ה ֶׁשל יִ ְצ ָחק
ָא ִבינּו ,נִ לְ ַמד ּגַ ם לְ ַע ְצ ֵמנּו.
צֹוד ִקים
ְ
ּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו
יׁשהּו ֶּב ֱא ֶמת ָע ָׂשה לָ נּו ָּד ָבר
ּומ ֶ
ִ
ֹלא הֹוגֵ ןְּ ,בכָ ל זֹאת ָעלֵ ינּו לַ ֲחׁשֹוב
ַה ִאם ּכְ ַדאי לָ נּו לָ ִריב אֹתֹו.
ֵמ ַה ְּמ ִר ָיבה ֹלא יֵ ֵצא ָּד ָבר טֹוב וְ כָ ל
ַה ְּצ ָד ִדים יַ ְפ ִסידּו.
יֹותר טֹוב לְ ִה ְת ַא ֵּפק
לִ ְפ ָע ִמים ֵ
ּולְ וַ ֵּתרּ .כָ ְך ֹלא ַּת ְת ִחיל ְמ ִר ָיבה,
וְ גַ ם ַה ֲח ֵב ִרים ֶׁשּלָ נּו יִ ְׂש ְמחּו
לִ ְהיֹות ְּב ֶח ְב ָר ֵתנּו.

 2רץ כצבי
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מי הוא
המוצלח?
ערוץ מאיר

לילדים
לרכישת מנוי לערוץ הילדים
התקשרו02-6461323 :
או באתר ערוץ מאיר לילדים
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רץ
כצבי

אבל זה לא צריך לבוא מתוך יחס של
ִמ ְסּכְ נּות או רחמים .לפעמים זה יותר
פוגע וקשה ממישהו שצוחק עליך".

יונתן חשב עוד קצת ,ואמר" :אז אני
סיפור בהמשכים
מתחיל להבין למה אתה אוהב כשהילדים
יוצאים לשחק בהפסקה ,וכאילו לא
מתחשבים בך .אתה פשוט לא רוצה
פרק ה
שירחמו עליך! אם הם היו כל הזמן סביבך,
צבי הפסיק את רצף דבריו .יונתן היה
ועושים רק דברים שמתאימים לך ,היית
ממש מרותק .הוא הרגיש שהוא שומע
מרגיש שהם חושבים שאתה מסכן"...
שיעור מאוד עמוק שנועד לאנשים
מבוגרים ,ולא לילד בכיתה ג'.
"נכון! זה ממש כך .כמובן ,אם הייתי
מרגיש שהילדים משחקים בלעדיי בגלל
"אז אתה רוצה לומר לי שדווקא כשאנשים
שהם מתעלמים ממני או שהם סתם לא
מרחמים עליך ,אתה מרגיש יותר פגוע?",
מתחשבים בי ,בוודאי הייתי נפגע כמו כל
שאל יונתן בהיסוס .הוא לא היה בטוח
אדם אחר שנפגע כשמתעלמים ממנו.
במה שאמר.
אבל אני יודע שהסיבה לכך שהילדים
"לפעמים זה ממש כך" ,אמר צבי" .בוודאי משחקים כדורסל היא שזה המשחק
שצריך להתחשב באדם שיש לו מוגבלות ,שהם אוהבים ,ואני שמח שהם נהנים גם
> > >
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אם אני לא יכול לשחק בזה .פעמים רבות
אני משתתף במשחקים שמתאימים גם
לי .הילדים בכיתה שלנו מכירים אותי
טוב טוב ,והם בכלל לא מרגישים שאני
משונה ,ואת זה אני מאוד אוהב .דווקא
בזה הם נותנים לי הרגשה שאני רגיל
ולא מסכן וחסר יכולת שצריך יותר מדיי
לרחם עליו" .אמר צבי ,והוסיף" :ויותר
מזה ,גם חשוב לי שאנשים לא יסבלו יותר
מדיי מהקושי שלי .תאר לעצמך שהכיתה
היתה יושבת כל היום בכיתה ולא יוצאת
לפעילויות ומשחקים במגרש ,רק בגללי .יונתן סיים את היום בתחושה מיוחדת.
הוא למד דברים מדהימים על אנשים
זה ממש לא הגיוני!"
מיוחדים .ליבו התמלא בהערכה ,כאשר
יום הלימודים עבר .לאחר השיעור האחרון
ראה את שלמה מסיע את צבי בכיסא
ניגש שלמה לצבי ואמר לו בשמחה" :אני
הגלגלים ,ושניהם מדברים וצוחקים.
מוביל אותך היום! איזה כיף שאני בא
אליך! חבל שאני לא יכול לעשות את זה הוא המשיך להסתכל עליהם עד
שנעלמו מעיניו.
בכל יום!"
סוף
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מוסרהשכל
מי הוא המוצלח?

מהרגע הראשון שהיכרתי את ישעיהו מהכיתה שלי,
קינאתי בו .ישעיהו היה הגאון של הכיתה .ממש
גאון ,לא סתם .כל שאלה שנשאלה בכיתה הוא
היה מצביע ראשון .כל מבחן הוא עבר בהצטיינות.
כל הכיתה היתה מסתובבת סביבו כדי להיעזר
בו בלימודים.
לעומתו ,אני לא הייתי מהמוצלחים בכיתה .אמנם
השתדלתי מאוד להקשיב בשיעורים ולהכין שיעורי
בית כמו שצריך ,אבל בכל זאת תמיד הייתי "בינוני".
אף אחד לא שאל אותי שאלות שקשורות ללימודים
ובטח שלא העריצו אותי .לכן הרגשתי שאני מאוד
מקנא בישעיהו.
פעם אחת ,כשזה כבר ממש הפריע לי ,החלטתי
לדבר על כך עם אמא שלי .כשחזרתי הביתה,
אמרתי לאמא" :אמא ,זה לא הוגן! למה יש ילדים
שהם גאונים ,ואני סתם ּ
'פו ׁ ְּשט'? גם אני רוצה להיות
כזה גאון!"
אמא ביקשה להבין במה מדובר ,וסיפרתי לה על
ישעיהו הגאון של הכיתה ,שלא צריך להשקיע כמעט
ויודע הכול...
אמא ביקשה שאקשיב לה בנחת ואמרה לי" :יש לי
שאלה אליך :מי אמר לך שגאונו ּת היא דבר טוב?"

"מה השאלה?" התפלאתי" ,ברור שמי שהוא גאון
הוא כי מוצלח! בכל דבר 'הולך לו' .כל האחרים
רוצים את קרבתו!"
"אז אני רוצה לומר לך משהו" ,אמרה אמא" .דע
לך שהרבה מחקרים מראים שגאונות אינה בהכרח
ערובה להצלחה בחיים .יכול להיות אדם 'גאון'
אך בחיים הוא לא ממש יצליח .לעומת זאת ישנם
אנשים מאוד 'רגילים' ,שמצליחים הרבה יותר!"
זה ממש הפתיע אותי" .איך זה יכול להיות? הרי ברור
שהגאון יכול לעשות דברים חכמים ומתוחכמים
שאדם רגיל לא יצליח לעשות!"
אמא המשיכה להסביר" :החכמה והשכל הם כלים
שהקב"ה נתן לנו .אבל לצידם ישנם עוד כלים
רבים נוספים שעוזרים לנו בחיים :מידות טובות,
חברים אוהבים ,משפחה תומכת ועוד הרבה דברים
שמשפיעים על החיים שלנו .השאלה היא כיצד
אנחנו מנצלים את הכלים האלו בחיים שלנו.
לכן ,אין לנו שום צורך לקנא במישהו אחר שנראה
לנו מוצלח בתחום מסויים .כמו שהוא קיבל כלי אחד,
גם לנו יש כלים אחרים .אנחנו נשתדל להתקדם
באמצעות הכלים שאנחנו קיבלנו ולהשתמש בהם
לטובה ,ובעזרת ה' החיים שלנו יהיו טובים ושמחים".
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
 .1מי היו הבנים שהתרוצצו?
 .2מדוע נקרא יעקב בשם זה?
"אדֹום"?
 .3מדוע נקרא עשיו בשם ֱ
הלך יצחק כאשר היה רעב בארץ?
 .4לאן
חק מעשיו לעשות כדי שיברך אותו?
 .5מה בקש יצ
חק התחרט על כך שברך את יעקב?
 .6האם יצ
יצחק ורבקה את יעקב לפדן ארם?
 .7מדוע שלחו
חידת חדגא:

מקור שמן של שתי ערים בארץ מופיע בפרשה .אילו הערים?
חידת פולקע:

מדוע בקשה רבקה מיעקב שיביא  2גדיי עזים ולא רק אחד?
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תפזורת
הגדרות למילים
 .1שם הפרשה
 .2שם האב
 .3שם האם
 .4מחזיק העקב
 .5בעל העקב
 .6לשם הלך יצחק ברעב
 .7צבעו אדום אדום
 .8כך נקרא עשיו
 .9נלקחה במרמה
 .10נמכרה לצעיר
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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

חֹוׁש ִביםַ ,ה ִאם יִ ְצ ָחק ֶּב ֱא ֶמת ֹלא ָר ָצה לְ ָב ֵרְך ֶאת
ְ
נַ ֲע ָמהָ :מה ַא ֶּתם
יַ ֲעקֹב ְּבנֹו?
ַט ְליָ הֶּ :ב ַטח! יַ ֲעקֹב ָח ַטף ֶאת ַה ְּב ָרכֹות ֶׁש ֵע ָׂשו ָהיָ ה ָאמּור לְ ַק ֵּבל.
אֹומר ֶׁשהּוא ָר ָצה ֶׁשּגַ ם יַ ֲעקֹב
ֶּבנִ יֲ :א ָבל יִ ְצ ָחק ָא ַמר "ּגַ ם ָּברּוְך יִ ְהיֶ ה"ֶ ,זה ֵ
בֹורְך.
יִ ְהיֶ ה ְמ ָ
יאה וְ ִהיא יָ ְד ָעה ֶׁש ַה ְּב ָרכֹות ַׁשּיָ כֹות
יֹונָ ָתן :לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ִר ְב ָקה ָהיְ ָתה נְ ִב ָ
לְ יַ ֲעקֹב!
אֹומ ִרים ְּד ָב ִרים ְמ ֻצּיָ נִ ים! ֲא ָבל ּבֹואּו ּונְ נַ ֶּסה לַ ֲעׂשֹות ְק ָצת
ְ
נַ ֲע ָמהַ :א ֶּתם
ֵס ֶדרָּ .ד ָבר ִראׁשֹוןֶ ,זה נָ כֹון ֶׁש ַא ֲח ֵרי ֶׁשּיִ ְצ ָחק ּגִ ּלָ ה ֶׁשּיַ ֲעקֹב לָ ַקח ֶאת
ַה ְּב ָרכֹות ,הּוא ָא ַמר 'ּגַ ם ָּברּוְך יִ ְהיֶ ה' .וְ ֶזה ְּבוַ ַּדאי ַמ ְר ֶאה ֶׁשהּוא ֹלא ִה ְת ָח ֵרט
ַעל ָּכְך ֶׁשהּוא ֵּב ַרְך ֶאת יַ ֲעקֹבֲ .א ָבל ְּב ָכל זֹאת ֲע ַדיִ ן ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִבין ֶׁש ֶזה
יע ָבדִּ .בגְ לַ ל ֶׁש ָּכְך ָק ָרה ,הּוא ָא ַמר "ּגַ ם ָּברּוְך יִ ְהיֶ ה"ֲ ,א ָבל לְ ַכ ְּת ִחּלָ ה
ַרק ְּב ִד ֲ
הּוא ִּב ְכלָ ל ֹלא ִה ְת ַּכּוֵ ן לְ ָב ֵרְך ֶאת יַ ֲעקֹב.
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ֹלא ַמ ְס ִּכים! ֵאיְך יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁשּיִ ְצ ָחק ֹלא ָר ָצה לְ ָב ֵרְך ֶאת יַ ֲעקֹב?
ֶזה ֹלא יִ ָּת ֵכן!
אֹומר לָ ֶכם ַמה ֶּׁש ָׁש ַמ ְע ִּתי ָּב ִענְ יָ ן ַה ֶּזהְּ .בסֹוף ַה ָּפ ָר ָׁשה ְמ ֻס ָּפר
ַ
נַ ֲע ָמה:
ֶׁשּיִ ְצ ָחק ְמ ַב ֵּקׁש ִמּיַ ֲעקֹב ֶׁשּיֵ לֵ ְך לְ ַפ ָּדן ֲא ָרם לִ ְמצֹוא ִא ָּׁשה .וְ הּוא ּגַ ם ְמ ָב ֵרְך
ׁשּובים ִמ ַּמה ֶּׁשהּוא
יֹותר ֲח ִ
מֹוסיף ְּד ָב ִרים ַה ְר ֵּבה ֵ
ּוב ְּב ָר ָכה ַה ִהיא הּוא ִ
אֹותֹוַ ,
נֹותן לְ יַ ֲעקֹב ֶאת ִּב ְר ַּכת ַא ְב ָר ָהם וְ ֶאת
ָא ַמר לֹו ַּב ְּב ָרכֹות ָה ִראׁשֹונֹות :יִ ְצ ָחק ֵ
ַה ְב ָט ַחת ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל! ִמ ָּכאן ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִביןֶׁ ,ש ָא ְמנָ ם ַּב ְּב ָרכֹות ָה ִראׁשֹונֹות
יִ ְצ ָחק ָר ָצה לְ ָב ֵרְך ֶאת ֵע ָׂשוַ ,אך ְּבלִ ּבֹו הּוא ִה ְת ַּכּוֵ ן לִ ְׁשמֹור ֶאת ַה ְּב ָרכֹות
ַה ֲחׁשּובֹות ַּדוְ ָקא לְ יַ ֲעקֹב ,וְ ָכְך הּוא ָא ֵכן ָע ָׂשה!

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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