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פרשה מאירה

מּוסה ְּב ַא ַחד
לֵ יזֶ ר ָס ַבל ִמ ְּצ ִפיפּות יְ ֵת ָרה ְּב ֵביתֹוִּ ,ד ַירת ְׁשנֵ י ַה ֲח ָד ִרים ֶׁשּלֹו ָהיְ ָתה ֲע ָ
יאה ,וְ גַ ם ָא ִביו ַהּזָ ֵקן ֶׁש ִּב ֵּקׁש לְ ִה ְצ ָט ֵרף
ָע ָשֹר יְ לָ ָדיו ,הּוא ִא ְׁשּתֹו וַ ֲחמֹותֹו ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ְּב ִר ָ
ּמּובן ֹלא ֵס ֵרב ,וְ ֵא ַרח אֹותֹו ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹות.
וְ לָ גּור ְּב ֵבית ְּבנֹו לְ ֵעת זִ ְקנָ ה .וְ הּוא ּכַ ָ
ֲא ָבל לִ ּבֹו ָה ָר ָחב ֹלא ָע ַמד ְּביַ ַחס ָׁשוֶ ה לְ ֵביתֹו ַה ַּצרַ ,ה ְּצ ִפיפּות נֶ ֶע ְש ָֹתה ִּבלְ ִּתי נִ ְס ֶּבלֶ ת
וְ הּוא ָחׁש ְּב ַמ ֲחנָ ק.

ּכ ַֹח ָה ֱאמּונָ ה

ּוב ֵּקׁש ֶאת ֲע ָצתֹו'ִ .מ ָּמה ַא ָּתה ִמ ְת ַּפ ְרנֵ ס' ָׁש ַאל ָה ַרב? 'יֵ ׁש לָ נּו
ְּב ַמר יֵ אּוׁשֹו ָּפנָ ה לָ ַרב ִ
ּׁשֹואל לְ ֶרגַ ע,
יחה'ִ ,ה ְת ַּבלְ ֵּבל ַה ֵ
הֹורה ָה ַרב'ְ .סלִ ָ
אֹותּה!' ָ
ּנֹותנֶ ת ָחלָ ב ,וְ ּ'ַ '...תכְ נִ יס ָ
ֵעז ֶׁש ֶ
אֹותּה
ֶ'את ִמי?! ֶאת ִמי לְ ַהכְ נִ יס ּולְ ָאן?!' ֶ'את ָה ֵעז!' לִ ֵּבן ָה ַרב ֶאת ְּד ָב ָריו'ַ ,הכְ נֵ ס ָ
בּועיִ ם'.
ַה ַּביְ ָתה ,וְ ַת ֲחזֹר ֵאלַ י ְּבעֹוד ְׁש ַ

יֹוסף ִה ְתוַ ֵּד ַע לְ ֶא ָחיו ,הּוא ָהיָ ה יָ כֹול
ּכַ ֲא ֶׁשר ֵ
אֹותם ,לִ ְפּג ַֹע ָּב ֶהם וַ ֲא ִפּלּו לְ ַה ֲענִ יׁש
ָ
לְ ַה ֲא ִׁשים
אֹותם ְּב ֻח ְמ ָרה ַעל ַמה ֶּׁש ֵהם ָעׂשּו לֹו .הּוא ָה ֵרי
ָ
ָהיָ ה ּכְ מֹו ֶמלֶ ְך ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וְ ָהיּו לֹו ּכֹוחֹות ּגְ דֹולִ ים
וְ ָע ְצמֹות ַא ִּדירֹות!
יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק ֶה ְחלִ יט לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל
ּובכָ ל זֹאתֵ ,
ְ
לֹוח לְ ֶא ָחיוֹ .לא ַרק
ׁשֹותיו ַה ָּק ִׁשים ,וְ לִ ְס ַ
ּכָ ל ִרגְ ָ
אֹותם
ָ
יחם
ֶׁשהּוא ָסלַ ח לָ ֶהםֶ ,אּלָ א הּוא ּגַ ם נִ ֵ
וְ ִה ְס ִּביר לָ ֶהם ֶׁשה' הּוא זֶ ה ֶּׁש ָר ָצה ֶׁשהּוא יַ ּגִ ַיע
אֹותם
יפ ְרנֵ ס ָ
לְ ִמ ְצ ַריִ םּ ,כְ ֵדי ֶׁש ַעכְ ָׁשיו הּוא יְ כַ לְ ּכֵ ל וִ ַ
וְ ֶאת יַ ֲעקֹב.
יֹוסף ּכֹוחֹות ּכָ ֵאּלֶ ה ,לִ ְמחֹול ַעל ַמה
ִמנַ יִ ן ָהיּו לְ ֵ
ֶּׁש ָעׂשּו לֹו ָה ַא ִחים? ָה ֵרי ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ֶׁשּלָ ֶהם ָהיָ ה
ְמאֹד ֲחמּור!
יֹוסף ְּבה'.
ַה ִּס ָּבה לְ כָ ְך ִהיא ָה ֱאמּונָ ה ַה ֲחזָ ָקה ֶׁשל ֵ
ּפֹועל
ּקֹורה לֹו הּוא ְרצֹון ה' ֶׁש ֵ
ּיֹוד ַע ֶׁש ָּמה ֶׁש ֶ
ָא ָדם ֶׁש ֵ
טֹובה ,יֵ ׁש לֹו ֶאת ַהּכ ַֹח לִ ְמחֹול ּולְ ַה ֲע ִביר
עֹוׂשה לְ ָ
וְ ֶ
ּדֹותיו .וְ כָ ְך הּוא נִ ְהיֶ ה ָאהּוב לְ כָ ל ַה ְּב ִרּיֹות.
ַעל ִמ ָ

הֹוׁש ָיעהֲ ,אנִ י
בּוע ִּבלְ ִּתי נִ ְס ָּבל ,וְ ָה ִאיׁש ִה ַּד ֵּפק ַעל ֶּדלֶ ת ֵּביתֹו ֶׁשל ָה ַרב'ַ :ר ִּביִ ,
ָע ַבר ָׁש ַ
יֹותר!' הּוא ֵּת ֵאר ֶאת ָה ֵעז ַה ְמ ַק ֶּפ ֶצת ְּבתֹוְך ִּד ָירתֹו ַה ְּק ַטּנָ הְ ,מנַ ֶּת ֶרת ִעם
ֹלא ְמ ֻסּגָ ל ֵ
ּדֹוח ֶקת ֶאת ֲחמֹותֹו וְ ֶאת ָא ִביו ַהּזָ ֵקן ,וְ ֵאינָ ּה ַמ ְׁש ִא ָירה ִּפּנָ ה
ַא ַחד ָע ָשֹר ַהיְ לָ ִדים ֶׁשּלֹוֶ ,
יֹותר!'
ּומ ֻס ֶּד ֶרת'ֶ .את ַה ְּס ִדינִ ים ִהיא ָאכְ לָ הַ .ר ִּבי! ֲאנִ י ֹלא יָ כֹול ֵ
ַא ַחת נְ ִקּיָ ה ְ
הֹורה ָה ַרב.
אֹותּה!' ָ
'ּתֹוציא ָ
ִ
קֹורן ֵמא ֶֹׁשרִּ .פ ְתאֹם יֵ ׁש ָמקֹום ְּב ֶרוַ חָ ,ה ֵעז ֵאינֶ ּנָ ה ,וְ ַה ַּביִ ת
ּתֹובב ָה ִאיׁש ֵ
לְ ָמ ֳח ָרת ִה ְס ֵ
רּוע.
יֹותר ּגָ ַ
ּכְ ָבר ֹלא ָצפּוף ּכְ מֹו ֶׁש ָהיָ ה ,הּוא ֵה ִבין ֶׁשּיֵ ׁש ֵ
ְּב ָחכְ ָמה ָהיְ ָתה ֲע ָצתֹו ֶׁשל ָה ַרבֲ .א ָבל ִט ֵּפׁש ְמ ֻט ָּפׁש יִ ְהיֶ ה ִמי ֶׁשּיַ כְ נִ יס ֶאת ָה ֵעז לְ ַביִ ת
ְמ ֻרּוָ ח.
אֹותּה ּכְ ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָך ָמקֹום ְּב ֶׁש ַפע? לָ ָּמה לִ ְסּבֹל ּכְ ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לְ ִה ָּמנַ ע? ָאז
לָ ָּמה לְ ַהכְ נִ יס ָ
לָ ָּמה ֲאנַ ְחנּו ִמ ְת ַע ְּק ִׁשים ְּבכ ַֹח לְ ַהכְ נִ יס לְ ַע ְצ ֵמנּו ִעּזִ ים?!
מֹורה יְ ִצ ָיר ִתי לְ ַה ְפלִ יא ְּב ֵבית ֵס ֶפר
ֶאת ַה ֶה ְס ֵּבר לָ ִעּזִ ים ֶׁשּלָ נּו יְ ַס ֵּפק ַה ִּסּפּור ַה ָּבאֶ :
יהם ַה ְּפ ָר ִטּיִ ים,
לְ ִחּנּוְך ְמ ֻבּגָ ִרים ְּב ַא ְרצֹות ַה ְּב ִרית ֶה ְחלִ יט לְ ַק ֵּדם ֶאת ַּתלְ ִמ ָידיו ְּב ַחּיֵ ֶ
בּוצ ִתית הּוא ִה ִּצ ַיע לַ ֲערְֹך ַּת ְרּגִ יל ְמ ַענְ יֵ ן.
ְּב ֶרגַ ע ֶׁשל ְׁש ַעת ּכ ֶֹׁשר וְ נִ ינֹוחּות ְק ָ
קּופה וַ ֲחזָ ָקהִ .אם יֵ ׁש
הּוא ִּב ֵּקׁש ִמּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ַּתלְ ִמ ִידים לְ ִה ְצ ַטּיֵ ד ְּב ַש ִֹּקית נַ יְ לֹון ְׁש ָ
ֹלח לָ ֶהםּ ,כִ ְתבּו ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד
ּומ ָמ ֲאנִ ים לִ ְס ַ
לָ כֶ ם ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ַא ֶּתם ְמ ַת ֲע ִבים ְ
בּוע
גּורה לְ ֶמ ֶׁשְך ָׁש ַ
ּפּוח ָה ֲא ָד ָמה ַהּנִ יחּו ְּב ַש ִֹּקית ְס ָ
ּפּוח ֲא ָד ָמה ּגָ דֹול ,וְ ֶאת ַּת ַ
ֵמ ֶהם ַעל ַּת ַ
יה.
יָ ִמיםֶ .את ַה ַּׂש ִּקית ִּת ְצ ָט ְרכּו לָ ַק ַחת ִא ְּתכֶ ם לְ כָ ל ָמקֹוםַ ,אל ֵּת ְצאּו ֵמ ַה ַּביִ ת ִּבלְ ָע ֶד ָ
בֹודהְּ ,בתֹוְך
אֹותּה ְּב ִמ ְק ֵרה ַהּצ ֶֹרְך לְ יַ ְדכֶ ם ַּב ְּמכֹונִ ית ,לְ יַ ד ֻׁשלְ ַחן ָה ֲע ָ
יח ָ
ּתּוכְ לּו לְ ַהּנִ ַ
יה.
ּסּוּפ ְר ַמ ְר ֶקט אֹו לְ יַ ד ַה ִּמ ָּטהֲ ,א ָבל ְּבׁשּום א ֶֹפן ַאל ֵּתלְ כּו ִּבלְ ָע ֶד ָ
ֶעגְ לַ ת ַה ְּקנִ ּיֹות ַּב ֶ
בּוע נִ ָּפגֵ ׁש ׁשּוב.
ְּבעֹוד ָׁש ַ
ּמֹורה וְ יָ ְדעּו ֶׁשּיָ ִפיקּו
ַה ַּתלְ ִמ ִידים לָ ְקחּו ֶאת ַה ַּת ְרּגִ יל ִּב ְר ִצינּותֵ .הם ִהּכִ ירּו ֶאת ַה ֶ
ּתֹועלֶ ת.
ֶ
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אֹותן.
ֵחלֶ ק ֵמ ַה ַּׂש ִּקּיֹות ִה ְת ַמּלְ אּו ַמ ֵהר ְמאֹד ,וְ ָהיּו ּכְ ֵבדֹות לְ ַה ְפלִ יאֹ .לא ָהיָ ה ַקל לִ ְסחֹב ָ
אֹותן ְּבׁשּום ָמקֹוםֹ ,לא ַּפ ַעם
ּומ ֲח ָׁש ָבהָ ,אסּור ָהיָ ה לִ ְׁשּכ ַֹח ָ
ֹּומת לֵ ב ַ
ַה ַּׂש ִּקּיֹות ָּד ְרׁשּו ְּתש ַ
ׂשּומת ַהּלֵ ב ֶׁש ֵהן
ּות ַ
ֵהן ּגָ ְרמּו לְ ַה ָּס ַחת ַּד ַעת ִמ ְּד ָב ִרים ֲא ֵח ִריםַ ,ה ִה ְת ַע ְּסקּות ַּב ַּׂש ִּקּיֹות ְ
ָּד ְרׁשּו ָּב ָאה ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות ַעל ֶח ְׁשּבֹון ְּד ָב ִרים ֲא ֵח ִריםֵ .הן ָּפגְ עּו ְּב ֵס ֶדר ַהּיֹום ָה ָרגִ יל.
ּובכְ לָ לֵ ,הן ָהיּו לְ ִמ ְט ָרד וְ ֵה ִעיקּו ְמאֹד.
ִ

ַה ֶּמ ֶסר ִה ְת ִחיל לְ ַחלְ ֵחלַ .ה ַּתלְ ִמ ִידים ֵה ִבינּו ֶׁשּגַ ם ֶאת ָה ְרגָ ׁשֹות ַה ְּׁשלִ ילִ ּיִ ים ֶׁשּלָ ֶהם ֵהם
יחים
ּומ ִּס ִ
סֹוח ִבים ְּב ֶע ֶצם לְ כָ ל ָמקֹוםֵ ,הם נִ גְ ָר ִרים ִא ָּתם יֹום וָ לַ יְ לָ הֵ ,הם ְמ ַהּוִ ים ִמ ְט ָרד ַ
ֲ
ּתֹופ ִסים ָמקֹום ְמיֻ ָּתר ,וְ ֹלא ַּפ ַעם מֹונְ ִעים ֲע ִשֹּיָ ה ֶׁשל ַה ְר ֵּבה ְּד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים ִחּיּונִ ּיִ יםַ ,רק ִּבגְ לַ ל ֶׁש ֵהם ֲחבּויִ ים ֵאי ָׁשם ַּב ֲחלַ ל ַהּלֵ בְ .רגָ ׁשֹות ְמיֻ ָּת ִרים
ֶאת ַה ַּד ַעתֵ .הם ְ
ְּבתֹוְך ַש ִֹּקית ְּפלַ ְס ִטיק.
אֹותם לְ ִפ ְצ ַצת ַצ ֲחנָ הֲ .א ָבל
ּומ ֵהר ְמאֹד ָה ַפְך ָ
ּפּוחי ָה ֲא ָד ָמה ֹלא נִ ְׁש ֲארּו ְט ִרּיִ ים ְּבתֹוְך ַש ִֹּקית ַה ְּפלַ ְס ִטיקֵ .הם ֵה ֵחּלּו לְ ַה ְר ִקיב ,וְ ָה ִר ָּקבֹון ָּפ ָׁשה ָּב ֶהםַ ,
ֶא ְפ ָׁשר לְ נַ ֵחׁש ֶׁש ַּת ֵ
יח ֶאת ַה ַּׂש ִּקית ּולְ ִה ָּמנַ ע ִמּלָ חּוׁש ֶאת ּכָ ְב ָדּה,
אֹותם לְ כָ ל ָמקֹוםּ .גַ ם ִאם ָהיּו יְ כֹולִ ים לְ ַהּנִ ַ
ּנֹור ָאה ַהּזֹאת לִ ּוְ ָתה ָ
בּוע ,וְ ַה ַּצ ֲחנָ ה ַה ָ
יהם לִ ְסחֹב ֶאת ַה ַּׂש ִּקית ָׁש ַ
נִ גְ זַ ר ֲעלֵ ֶ
יצה ַה ַּׂש ִּקית ֹלא ָהיְ ָתה ֶּד ֶרְך לְ ִה ָּמנַ עִ ,היא ָהיְ ָתה ִא ָּתם ְּבכָ ל ָמקֹום.
ּנֹורא ֶׁש ֵה ִפ ָ
ֵמ ַה ִּס ְרחֹון ַה ָ
ּומ ֲח ָׁשבֹות ְׁשלִ ילִ ּיִ יםּ .גַ ם ִאם ִאי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַמ ֵּׁשׁש
אֹותם ְרגָ ׁשֹות ַ
יאת ּכָ ל ָ
יטב לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהםַ ,מהּו ַה ְּמ ִחיר ֶׁש ֵהם ְמ ַׁשּלְ ִמים ַּב ֲעבּור נְ ִׂש ַ
בּוע ָהיָ ה ָּברּור ֵה ֵ
ּכְ ֶׁש ַּתם ַה ָּׁש ַ
יחים
יח ,אֹותֹו ְמ ִר ִ
יח ,אֹוי ָה ֵר ַ
יטב .וְ ֶאת ָה ֵר ַ
ּפּוחי ָה ֲא ָד ָמה ָה ֵאּלֶ הּ ,גַ ם ִאם ֹלא נִ ָּתן לְ ַה ְרּגִ יׁש ֶאת ָה ֵעזֵ ,הם ָּפׁשּוט ָׁשםֶ .את ּכ ֶֹבד ִמ ְׁש ָקלָ ם ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ְרּגִ יׁש ֵה ֵ
ֶאת ַּת ֵ
ּגַ ם לְ ֵמ ָרחֹוקִ .אי ֶא ְפ ָׁשר לִ ְבר ַֹח.
ֹלח ,לִ ְמחֹלֹ ,לא לִ ְראֹות ּכָ ל ָּד ָבר ,וְ ֹלא
ּפּוחי ֲא ָד ָמה ַמ ְצ ִחינִ ים ,נִ לְ ַמד ָּפׁשּוט לִ ְס ַ
יתנּו ַה ְמ ֻרּוָ חִּ .ב ְמקֹום לִ ְסחֹב ַּת ֵ
ָאז ִּב ְמקֹום לְ ַה ֲע ִמיס ַעל ַע ְצ ֵמנּו ִעּזִ ים ְמיֻ ָּתרֹות ְּב ֵב ֵ
ֹלח ִּב ְׁש ִביל ַע ְצ ֵמנּוַ ,רק ִּב ְׁש ִביל ֹלא לִ ְסחֹב לָ נֶ ַצח ֶאת ַמה ֶּׁש ֵאינֶ ּנּו
יח ֵתנּו .לִ ְס ַ
ֹלח ֹלא ַרק ִּב ְׁש ִביל ַהּזּולַ ת ,יִ ָּתכֵ ן ֶׁשֹּלא ָּת ִמיד הּוא ָראּוי לִ ְסלִ ָ
לְ ַה ְרּגִ יׁש ּכָ ל ָּד ָבר .לִ ְס ַ
ׁשּותם ֶׁשל ֲא ֵח ִרים!'
יׁשהּו ָחכָ ם' :לִ כְ עֹסֵּ ,פרּוׁשֹו ,לְ ַה ֲענִ יׁש ֶאת ַע ְצ ְמָך ַעל ִט ְּפ ָ
ֹלחּ .וכְ ָבר ָא ַמר ִמ ֶ
מּורים לִ ְס ַ
ֲא ִ

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!
תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

זוכה מאירי לפרשת וישב:

אהובה כהן דומב מירושלים

פרשת ויגש תש"פ

שאלות בפרשה

 .1מדוע האחים לא ענו ליוסף
 .2האם פרעה מלך מצרים

כאשר הוא גילה להם שהוא יוסף?

חידת חדגא:
כתב חידה :ההיפך
מהשמאל הוא בן
האסיר .הסבירו.

היה מרוצה מכך שאחי יוסף באו?

מין מיד לבניו שאמרו לו שיוסף חי?

 .3האם יעקב הא
 .4מה

החליט יעקב כאשר שמע שיוסף חי?

חידת פולקע:

מצרים התיישבו יעקב ומשפחתו?

 .5באיזה מקום ב

צמד מילים בנות  3אותיות,
ששתי האותיות האחרונות
שוות אך הפוכות( .שביעי)

נים היה יעקב כשהגיע אל פרעה?

 .6בן כמה ש

 .7מדוע קנה יוסף

את קרקעות העם המצרי לפרעה?

מילים מבולבלות
זהו את המילים והביטויים המבולבלים (מתוך "רביעי" של הפרשה)
ממריץ
__________

ילבין ראש
__________

השער
__________

גופי
__________

התעגלו
__________

רותח וחי
__________

עפר פיה
__________

תם נושא
__________

או יובל
__________

כלי ברד
__________

סופי
__________

טוביך
__________

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
פרק
אחרון
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