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פרשה מאירה

ָא ָדם נִ ְקלַ ע לְ ֵבייגִ 'ינְ ג ִּב ָיר ָתּה ֶׁשל ִסיןָ ,סמּוְך לְ כִ ּכָ ר ִטיַ אנַ אנְ ַמןַ ,הּכִ ּכָ ר ַה ֶּמ ְרּכָ זִ ית ָּב ִעיר,
וְ ִהּנֵ ה הּוא ַמ ְב ִחין ְּב ִה ְת ַק ֲהלּות ַר ָּב ִתיֲ ,המֹונֵ י ִסינִ ים נִ לְ ָה ִבים ָע ְמדּו ְס ִביב ּגֶ ֶדר ִּב ָּטחֹון
יזֹוׁש ִהי ְמכֹונָ ה ִּבלְ ִּתי ֻמּכֶ ֶרתָ .היָ ה נִ ּכָ ר ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ִחּדּוׁש ֶטכְ נֹולֹוגִ י ַמ ְפ ִעים,
יפה ֵא ֶ
ֶׁש ִה ִּק ָ
ּומכָ נִ ָיקה .הּוא ַרק ֹלא יָ ַדע ַּב ֶּמה ְמ ֻד ָּבר.
מֹופת ַה ְמ ַׁשּלֶ ֶבת ֶאלֶ ְק ְטרֹונִ ָיקה ֵ
יְ ִצ ַירת ֵ
בּוצת ַּתּיָ ִרים ִצ ְבעֹונִ ית ִּד ֵּבר ְּב ַאנְ ּגְ לִ ית
ַמ ְד ִריְך ַּתּיָ ִרים קֹולָ נִ י ֶׁש ָע ַמד ְּב ָסמּוְך ִעם ְק ַ
ִעּלֶ גֶ ת וְ ִהכְ ִּביר ִּב ְפ ָר ִטים:
עֹומ ִדים.
ּתּוחּה ֶׁשל ַה ְּמכֹונָ ה ֶׁשמּולָ ּה ַא ֶּתם ְ
'ַ -ע ְשֹרֹות ָׁשנִ ים ֻה ְׁש ְקעּו ְּב ִפ ָ

ֶׁשֹּלא נֵ בֹוׁש וְ ֶׁשֹּלא נְ ַבּיֵ ׁש!
יח
לָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ָהיָ ה ָא ָדם ֹלא יָ ָׁשר .הּוא ִה ְב ִט ַ
לְ יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ֶׁשּיִ ֵּתן לֹו ֶאת ָר ֵחל ִּבּתֹו לֹו לְ ִא ָּׁשה,
ֲא ָבל ַּבּסֹוף הּוא ֶה ְחלִ יף ֶאת ָר ֵחל ְּבלֵ ָאה .לְ ֻע ָּמתֹו,
ָר ֵחל ִא ֵּמנּו ָהיְ ָתה ַצ ֶּד ֶקת ִּב ְמיֻ ָחד וְ ִהיא ְּד ָאגָ ה לְ כָ ְך
ֶׁשּלֵ ָאה ֹלא ִּת ְת ַּבּיֵ ׁש ּכַ ֲא ֶׁשר ִהיא ִּת ְפּגֹוׁש ֶאת יַ ֲעקֹב.
לָ כֵ ן ִהיא ָמ ְס ָרה לְ לֵ ָאה ֶאת ַה ִּס ָּמנִ ים ַה ְּמיֻ ָח ִדים
ֶׁשּיַ ֲעקֹב נָ ַתן לָ ּה.
ֲחכָ ֵמינּו ָא ְמרּו ֶׁש ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ ה ֶׁשל ָר ֵחל ָהיָ ה ּכָ ל
ּכָ ְך ָחׁשּובַ ,עד ֶׁש ִּבזְ כּותֹו ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל זֹוכֶ ה לַ ֲחזֹור
ֵמ ַהּגָ לּות! ּכָ ל ּכָ ְך ָע ְצ ָמ ִתית ַה ְּד ָאגָ ה לְ כָ ְך ֶׁש ָה ַא ֵחר
ֹלא יִ ְת ַּבּיֵ ׁש.
יב ֵתנּו ָעלּול
יׁשהּו ִּב ְס ִב ָ
רֹואים ֶׁש ִּמ ֶ
ָאז ִאם ֲאנַ ְחנּו ִ
נֹוע ִמ ֶּמּנּו
לְ ִה ְת ַּבּיֵ ׁשּ ,בֹאּו וְ נִ ְׁש ַּת ֵּדל לַ ֲעזֹור לֹו וְ לִ ְמ ַ
ּובוַ ָּדאי ֶׁש ָאסּור לָ נּו לְ ַבּיֵ ׁש
ּבּוׁשהְּ .בוַ ָּדאי ְ
ֶאת ַה ָ
יׁשהּו ַא ֵחר ְּב ַע ְצ ֵמנּו.
ִמ ֶ
ּטֹובים וְ ָה ַא ֲה ָבה ֶׁש ֵּבינֵ נּו נִ זְ ּכֶ ה
ִּבזְ כּות ַה ַּמ ֲע ִׂשים ַה ִ
טֹובים ְּב ֶעזְ ַרת ה'.
ֶׁשּיִ ְהיּו לָ נּו ְּד ָב ִרים ִ

יֹותר ֶׁשּיָ ְד ָעה ִסין ֵאי ַּפ ַעם.
ַאלְ ֵפי ַאנְ ֵׁשי ַמ ָּדע ָח ְברּו לַ ְּפרֹויֶ ְיקט ַה ֶּטכְ נֹולֹוגִ י ַה ַּמ ִּקיף ְּב ֵ
חֹומ ָרה ְ -מ ַהנְ ְּד ֵסי ֶאלֶ ְק ְטרֹונִ ָיקהִ ,פיזִ ָיק ִאיםַ ,מ ֵּת ָמ ִט ָיק ִאים
ְמ ַהנְ ְּד ֵסי ּתֹוכְ נָ הְ ,מ ַהנְ ְּד ֵסי ְ
יטב ַהּמֹחֹות ַה ִּסינִ ּיִ ים.
ּומ ַ
ֵ
 ַעל ַה ְפ ָעלָ ָתּה ֶׁשל ַה ְּמכֹונָ ה ֻמ ְפ ָק ִדים ֵמאֹות ֶטכְ נָ ִאיםְ ,מ ַהנְ ְּד ִסיםִ ,צוְ תֹות ִּת ְקׁש ֶֹרתּומ ַפ ְּק ִחים ֶׁש ַּת ְפ ִק ָידם לִ ְדאֹג ֶׁש ַה ְּמכֹונָ ה ָאכֵ ן ְּת ַב ַּצע ֶאת ַּת ְפ ִק ָידּה ּכָ ָראּוי.
ְ
 ַה ֶּמ ְמ ָׁשלָ ה ַה ִּסינִ ית ּכֻ ּלָ ּה ִעם ַהּנָ ִשֹיא ִּת ְתּכַ ּנֵ ס ַהּיֹום ּכָ אן ְּבכִ ּכָ ר ִטיַ אנַ אנְ ַמן לַ ֲחנְֹך ֶאתּוב ֶּטכְ נֹולֹוגְ יָ ה
רֹואים ּכְ ֶא ֶבן יְ סֹוד ּוכְ ִצּיּון ֶּד ֶרְך ַּב ַּת ֲע ִׂשּיָ ה ַ
אֹותּה ֵהם ִ
ַה ְּמכֹונָ ה ַה ֻּמ ְפלָ ָאהֶׁ ,ש ָ
ַה ִּסינִ ית'.
ָ'מה ַּת ְפ ִק ָידּה ֶׁשל ַה ְּמכֹונָ ה? לְ ָמה ְּב ִדּיּוק ִהיא ְמ ַׁש ֶּמ ֶׁשת?' ָׁש ַאל סֹוף סֹוף ָּבחּור
ּפֹוסק
ּׁשּורה ַה ִּקיצֹונִ יתְ ,מ ַב ֵּקׁש לָ ִשֹים סֹוף לְ זֶ ֶרם ַה ֶּמלֶ ל ַה ִּבלְ ִּתי ֵ
ְׁש ַמנְ ַמן ֶׁש ָע ַמד ַּב ָ
וְ לִ ְׁשלַ ל ַה ְּפ ָר ִטים ַה ִּבלְ ִּתי ְמ ַענְ יְ נִ ים ַּב ֲעלִ יל.
ֶ'אהְ ,מ ֻד ָּבר לְ ֵעת ַע ָּתה ְּבסֹודַ ,הּנָ ִשֹיא ֶׁשּיַ ּגִ ַיע ְּבעֹוד ַּדּקֹות ְספּורֹות הּוא ֶׁשּיָ ִסיר ֶאת
רֹובהָ ,ה ֻא ָּמה ַה ִּסינִ ית
ַהּלֹוטַ ,מ ְּט ַרת ַה ְּפרֹויֶ ְיקט ַה ַּמ ְד ִהים ַהּזֶ ה ִּת ְת ַּב ֵהר ַרק ַּב ָּׁש ָעה ַה ְּק ָ
ימ ָתּה ְּב ִצ ִּפּיָ ה'.
עֹוצ ֶרת ֶאת נְ ִׁש ָ
ּכֻ ּלָ ּה ֶ
הֹופ ָעתֹו ֶׁשל ַהּנָ ִשֹיא.
הּוא ִה ְמ ִּתין ִעם ּכֻ ּלָ םְ ,מ ַצ ֶּפה ְּב ַס ְבלָ נּות לְ ָ
יחים ִס ְס ָמאֹות
ימהַ .ה ֲהמֹונִ ים ֵה ִריעּוַ ,מ ְפ ִר ִ
ַהּנָ ִשֹיא ָעלָ ה ֶאל ַה ָּב ָמה ְּב ִא ִּטּיּות ַמ ְר ִׁש ָ
ּפּוּבלִ ָיקה ַה ִּסינִ יתּ .גַ ם ְׁשמֹו ֶׁשל ַהּנָ ִשֹיא ַה ִּמיתֹולֹוגִ י ָמאּו ֶצה ּדֹונְ ג
ְּב ִׁש ְב ָחּה ֶׁשל ָה ֶר ְ
נִ ָּׂשא ְּב ַה ֲע ָר ָצה ְּב ִפי ַה ֲהמֹונִ יםֶׁ ,ש ָראּו ְּב ִה ְתּכַ ּנְ סּות ֲחגִ יגִ ית זֹו ַחג לְ ֻא ִּמי.
אֹותּה ָהיָ ה ֶא ְפ ָׁשר לַ ְחּתְֹך
ִ'ה ְתּכַ ּנַ ְסנּו ּכָ אן ַהּיֹום'ָ ,ר ַעם קֹולֹו ֶׁשל ַהּנָ ִשֹיא ִּב ְד ָמ ָמה ֶׁש ָ
ּפּוּבלִ ָיקה ָה ֲע ָמ ִמית ֶׁשל ִסיןָ .אנּו ּגֵ ִאים ַּב ֶה ֵּׂשג
ְּב ַסּכִ ין' ,לַ ֲחנְֹך ֶאת ְּפרֹויֶ ְקט ָה ַעל ֶׁשל ָה ֶר ְ
יטב
ַה ֶּטכְ נֹולֹוגִ י ַה ְמפ ָֹאר ְּפ ִרי ָע ָמל ֶׁשל ָׁשנִ ים ַרּבֹותֶׁ ,שּלֹו ָהיּו ֻׁש ָּת ִפים ֲאלָ ִפים ִמ ֵּמ ַ
ּפּוּבלִ ָיקה'.
ַהּמֹחֹות ֶׁשל ָה ֶר ְ
ִּב ְד ָר ָמ ִטּיּות לָ ַחץ ַהּנָ ִשֹיא ַעל ַה ֶּמ ֶתג ָה ָאדֹם ֶׁש ֻע ַּטר ִּב ְס ָר ִטים ִצ ְבעֹונִ ּיִ יםּ'ְ ...ב ֶרגַ ע זֶ ה
עֹומד ֲאנִ י לְ ַה ְפ ִעיל ֶאת...
ֵ
ּפּוחי ֲא ָד ָמה....
יֹותר ָּבעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו לְ ִקּלּוף ַּת ֵ
...ה ְּמכֹונָ ה ַה ְמ ֻׁשכְ לֶ לֶ ת ְּב ֵ
ַ
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ּפּוחי ֲא ָד ָמה ְּב ַד ָּקה'...
ַה ְּמכֹונָ ה ְמ ֻסּגֶ לֶ ת לְ ַקּלֵ ף ִמילְ יֹון ַּת ֵ
• • •
יאּותי,
חֹוׁשב ֶּב ֱא ֶמת ֶׁש ָּד ָבר ּכָ זֶ ה יָ כֹול לִ ְהיֹות ְמ ִצ ִ
טֹוב ,וְ ַעכְ ָׁשו ִּב ְר ִצינּותַ .אף ֶא ָחד ֹלא ֵ
ּפּוחי ֲא ָד ָמה...
ֶׁש ְּפ ֵאר ַהיְ ִצ ָירה ַה ֶּטכְ נֹולֹוגִ ית יִ ְהיֶ ה ְמכֹונָ ה לְ ִקּלּוף ַּת ֵ
מּורה
ּומה ִעם ָה ָא ָדם?! ַה ִאם ַה ַּמ ֲע ֶרכֶ ת ַה ֻּמ ְרּכֶ ֶבת ֲעלֵ י ֲא ָדמֹות ַהּנִ ְק ֵראת ָ'א ָדם' ֹלא ֲא ָ
ָ

אֹותנּו ְּבכָ ל יֹום ֵמ ָח ָדׁש?
לְ ַה ְפלִ יא ָ
אתי ְּב ַהגְ ָּד ַרת ָה ָ'א ָדם' וְ ִה ְתנַ ֲהגּותֹו:
לֹוּפ ְדיֹות ,וְ ִהּנֵ ה לִ ְפנֵ יכֶ ם ַמה ֶּׁש ָּמ ָצ ִ
ש ְּב ַא ַחת ָה ֵאינְ ִצ ְק ֶ
אתי לְ ַח ֵּפ ֹ
ָאז יָ ָצ ִ
יבים
אֹורגָ נִ יזְ ם ִּבּיֹולֹוגִ י ַה ֻּמ ְרּכָ ב ִמ ִּמ ְבנִ ים ֻמ ְרּכָ ִבים ֶׁשל ְרכִ ִ
יב ִתּיִ ים וְ ֶח ְב ָר ִתּיִ ים .נִ ָּתן לִ ְבחֹן ֶאת ָה ָא ָדם ּכְ ְ
ּגֹור ִמים ְס ִב ָ
ּומ ְ
ּתֹור ְׁש ִּתיִ ים ִ
ּגֹור ִמים ַ
ִ'ה ְתנַ ֲהגּות ָה ָא ָדם ֻמ ְׁש ַּפ ַעת ִמ ְ
ימּיֹות'...
ּלּובן ֶׁשל ְּתגּובֹות ֶאלֶ ְק ְטרֹו-כִ ִ
ימּיִ ים ַה ְמ ַא ְפ ְׁש ִרים לֹו ֵּבין ַה ְּׁש ָאר לַ ֲחׁשֹב ,לְ ַה ְרּגִ יׁש וְ עֹודּ .כָ ל זֹאת ְּב ֶא ְמ ָצעּות ִׁש ָ
כִ ִ
ימּיִ ים ַה ְמ ַא ְפ ְׁש ִרים לֹו ֵּבין ַה ְּׁש ָאר לַ ֲחׁשֹב,
יבים כִ ִ
'אֹורגָ נִ יזְ ם ִּבּיֹולֹוגִ י ַה ֻּמ ְרּכָ ב ִמ ִּמ ְבנִ ים ֻמ ְרּכָ ִבים ֶׁשל ְרכִ ִ
אֹותי ּכְ ְ
ִ
ַח ְׁש ִּתי ֻמ ְׁש ָּפלְּ ,ב ִע ָּקר ֵמ ַה ֶּק ַטע ֶׁש ִהגְ ִּדיר
לְ ַה ְרּגִ יׁש וְ עֹוד'.
• • •
ימּיִ ים ְמ ַס ֶּפ ֶקת אֹותֹוֻ ,מזְ ָמן לִ ְפרֹׁש.
יֹותר'ִ :מי ֲאנַ ְחנּו?!' ִמי ֶׁש ַה ַהגְ ָּד ָרה ֶׁשל ָא ָדם ּכְ א ֶֹסף ֶׁשל מֹולֶ קּולֹות וְ ַת ֲהלִ יכִ ים כִ ִ
ַמהּו ְּב ֶע ֶצם ָ'א ָדם'? אֹו ֶׁש ָּמא נִ ְׁש ַאל יְ ִׁשירֹות ֵ
ַרק ִמי ֶׁש ַה ַהגְ ָּד ָרה ֵאינָ ּה ְמ ַס ֶּפ ֶקת אֹותֹו ,אֹו ֲא ִפּלּו ָחׁש ֶעלְ ּבֹון מּול ַהגְ ָּד ָרה זֹוֻ ,מ ְמלָ ץ לֹו ֶׁשּיַ ְמ ִׁשיְך לְ ִה ְתּבֹונֵ ן וְ לַ ֲחקֹר ָמה הּוא ָא ָדםֵ .אינֶ ּנּו ִמ ְתיַ ְּמ ִרים לְ נַ ּסֹות לִ ְפּתֹר
ְּבׁשּורֹות ְצפּופֹות ֵאּלּו ֶאת ְׁש ֵאלַ ת ַה ְּׁש ֵאלֹות ,לָ ֵתת ַהגְ ָּד ָרה ְמ ֻדּיֶ ֶקת לְ ָד ָבר ּכֹה ֻמ ְרּכָ בֲ ,א ָבל ְּבכָ ל ֶרגַ ע נָ תּון ְּב ַחּיֵ ינּו יָ כֹול לְ ִה ְתוַ ֵּסף לָ נּו עֹוד ֵמ ַידע ַמ ְד ִהים ַעל ָה ָא ָדם
ּומ ֻח ֶּד ֶׁשת.
ְ'ּב ִחיר ַהּנִ ְב ָר ִאים' וְ לִ גְ רֹם לָ נּו לְ ִה ְת ַּפ ֲעלּות ּולְ ִה ְתּבֹונְ נּות ַמ ֲע ִמ ָיקה ְ
באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

ענו על החידות שבעלון
ואולי תזכו בפרס!

זוכה המאירי לפרשת וירא:
אלקנה ליברמן ממעלות!

תשובות יש למלא בדף 'פרשת שבוע' באתר

פרשת תולדות תש"פ

שאלות בפרשה

נים היה יעקב כשנולדו יעקב ועשיו?

חידת חדגא:
מהו שמה המטעה של
אשתו של הרשע?

 .1בן כמה ש
.2

מה קיבל עשיו בתמורה לבכורה?

 .3מדוע הלך יצחק לגרר?
 .4מי

סתם את הבארות שחפר אברהם?

בארות שחפרו יצחק אבינו ועבדיו?

חידת פולקע:
באילו חושים השתמש
יצחק בסיפור הברכות?

 .5מה היו שמותיהן של  4ה
 .6מה הביא

יעקב ליצחק לאכול כדי שיברכו?

קב כששמעה שעשיו רוצה להורגו?

 .7מה ביקשה רבקה מיע

תפזורת הגדרות
מצאו בתפזורת את התשובות להגדרות:
 .1אבי התאומים
 .2על שם העקב
 .3כאדרת שיער
 .4אם התאומים
 .5מלך גרר
 .6לשם הלך יעקב בגלל הרעב
 .7סתמום וחפרום
 .8אחי רבקה
 .9יעקב לקחן בערמה
 .10נמכרה ליעקב
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השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים

Meirkids.co.il

העונה החדשה!

