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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים

ְּפנִ ים
ּכַ חּוץ
סיפור לשבת

פרשת וישלח תש"פ
בֹודת
חּוׁשה ֶׁש ַהּיַ ֲהדּות ַּדי לָ ּה ַּב ֲע ַ
ּומ ַב ֵּטא ִמין ְּת ָ
הּודי ַּבּלֵ ב' ,הּוא ִמ ְׁש ָּפט ֵּדי נָ פֹוץְ ,
ֲ'אנִ י יְ ִ
ּובכַ ּוָ נֹות טֹובֹות.
הֹורים ְ
ימּיּות זַ ּכָ הְּ ,ב ַר ְעיֹונֹות ְט ִ
ַהּלֵ בִּ ,ב ְפנִ ִ

פרשה מאירה
ּות ִפּלָ ה
ַמ ֲע ֵׂשה ְ
יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ָע ַמד לְ ִה ָּפגֵ ׁש ִעם ֵע ָׂשו ָא ִחיו.
יׁשהַ ,ה ִאם ֵע ָׂשו
הּוא ֹלא יָ ַדע ֵאיְך ֵּת ָר ֶאה ַה ְּפגִ ָ
יִ כְ ַעס ָעלָ יו וִ ינַ ֶּסה לִ ְפּג ַֹע ּבֹו ַעל ֶׁשהּוא לָ ַקח
לֹו ֶאת ַה ְּב ָרכֹות?
לֹוׁשה
אֹומ ִרים ֶׁשּיַ ֲעקֹב ִה ְתּכֹונֵ ן ִּב ְׁש ָ
ְ
ֲחכָ ֵמינּו
ּומלְ ָח ָמה .יַ ֲעקֹב ֵהכִ ין
ְּד ָב ִריםּ :דֹורֹוןְּ ,ת ִפּלָ ה ִ
ּדֹורֹון – ַמ ָּתנָ ה  -לְ ֵע ָׂשוּ ,כְ ֵדי לְ ַרּצֹות אֹותֹו.
הּוא ּגַ ם ִה ְת ַּפּלֵ ל לְ ה' ֶׁשּיַ ֲעזֹור לֹו וְ יַ ִּציל אֹותֹו
נֹותיו ָה ָרעֹות ֶׁשל ֵע ָׂשו .יַ ֲעקֹב ּגַ ם ִה ְתּכֹונֵ ן
ִמּכַ ּוָ ָ
לַ ִּמלְ ָח ָמה לְ ֵעת ַהּצ ֶֹרְך.
ִמּיַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹוד ֶׁש ְּבכָ ל
עֹוׂשים ַּב ַחּיִ יםּ ,כְ ַדאי לְ ַח ֵּבר
ִ
ָּד ָבר ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
ֶאת ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּלָ נּו לַ ְּת ִפּלָ ה לְ ה'ֹ .לא לִ ְסמֹוְך
ַרק ַעל ַה ַּמ ֲע ִׂשים וְ ֹלא ַרק ַעל ַה ְּת ִפּלָ הֶ ,אּלָ א
לַ ֲעׂשֹות ַמה ֶּׁש ָּצ ִריְך ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל לְ ה' ֶׁש ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ֶׁשּלָ נּו יַ ְצלִ יחּו!

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

וְ ַה ַּמ ֲע ִׂשים?!
רֹוּפה
ּוב ִׁשּוּוק ֵּבין יְ ִר ֵידי ָה ֲענָ ק ֶׁש ְּב ָע ֵרי ֵא ָ
סֹוחר ָע ִׁשיר ָהיָ הִ ,עּסּוקֹו ְּביִ ּבּוא ְ
ֵ
ֵדיוִ יד
עֹותיו לְ ַא ַחד ַהיְ ִר ִידים
ֶׁשל ַּפ ַעם הֹוזִ ילָ ה לְ כִ יסֹו הֹון ֶׁש ַרק ָהלַ ְך וְ נִ ְצ ַּברְּ .ב ֶא ָחד ִמ ַּמ ְּס ָ
ימ ָתנִ ית .הּוא נֶ ֱאלַ ץ לִ ְסטֹות
סּופת ְׁשלָ גִ ים ֵא ְ
ַהּגְ דֹולִ ים הּוא נִ ְקלַ ע ַּפ ַעם ְּב ַד ְרּכֹו לְ ַ
ִמ ַּד ְרּכֹו ּולְ ַח ֵּפשֹ ַמ ֲח ֶסה ַעל ֵאם ַה ֶּד ֶרְך ַעד ֶׁש ִּת ְׁשּכַ ְך ַה ְּס ָע ָרה .רֹאׁש ַהּכְ ָפר ָא ָדם טֹוב
לֵ ב ָּפ ַתח ְּב ָפנָ יו ֶאת ֵּביתֹו ,נָ ַתן לֹו ֶח ֶדר ִמ ֶּׁשּלֹו וְ כִ ֵּבד אֹותֹו ְּביָ ד ְר ָח ָבה ַעד ֶׁש ִה ְת ַּב ֲהרּו
ּסֹוחר יָ ָצא ׁשּוב לְ ַד ְרּכֹו.
ַה ָּׁש ַמיִ ם ,וְ ַה ֵ
ּסֹוחר ִּבכְ ָפר ַא ֵחרּ ,גַ ם ָׁשם
ּגַ ם ְּב ֶד ֶרְך ָחזֹור ָׁשב ַה ִּסּפּור ַעל ַע ְצמֹוַ .ה ַּפ ַעם ִה ְת ָא ַרח ַה ֵ
ְּב ֵביתֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהּכְ ָפרֶׁ ,ש ִּק ְּבלֹו ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים יָ פֹות וְ ָע ָשֹה ּכָ ל ַמ ֲא ָמץ לְ ַהנְ ִעים ֶאת
אֹור ַח.
ְׁשהּותֹו ֶׁשל ָה ֵ
ּטֹובים
ּסֹוחר לְ ֵביתֹו לְ ַא ַחר ַמ ָּסע ָארְֹך ,זָ כַ ר ֶאת ַח ְס ָּדם ֶׁשל ָה ֲאנָ ִׁשים ַה ִ
ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַיע ַה ֵ
יתם ,וְ ָׁשלַ ח לָ ֶהם ַמ ָּתנֹות יִ ְקרֹות ֵע ֶרְךּ .כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִק ֵּבל ְצ ִמיד
ֶׁש ָּפ ְתחּו ְּב ָפנָ יו ֶאת ֵּב ָ
ּוב ַא ְבנֵ י ֵחן ַּב ֲעלֵ י ֵע ֶרְך ַרב.
לֹומים ְ
זָ ָהב יָ ָקר ְמ ֻׁש ָּבץ ְּביַ ֲה ִ
ּמּוסין ְּב ֵביתֹו ֶׁשל רֹאׁש
ִה ְתּגַ לְ ּגֵ ל לֹו ַה ִּמ ְק ֶרה ,וְ רֹאׁש ַהּכְ ָפר ָה ֶא ָחד ִהזְ ַּד ֵּמן לְ ִבּקּור נִ ִ
ַהּכְ ָפר ַה ֵּׁשנִ י .הּוא נִ ְד ַהם לִ ְראֹות ֶאת יְ לָ ָדיו ֶׁשל ָה ִאיׁש ְמ ַׂש ֲח ִקים ְּב ָצ ִמיד זֵ ֶהה לְ ֶׁשּלֹו.
אֹור ַח.
ָ'צ ִמיד ּכֹה יָ ָקר ּכְ ִמ ְש ָֹחק לִ ילָ ִדים?!' ָּת ַמּה ָה ֵ
ּומ ֻׁש ָּבץ ַּב ֲא ָבנִ ים זֹולֹות'.
 ֵ'איזֶ ה יָ ָקר?! ְס ָתם ָצ ִמיד ָעׂשּוי נְ ח ֶֹׁשת ַמ ְב ִר ָיקה ְּסֹוחר?'
 ַ'ה ִאם ֹלא ִק ַּבלְ ָּת אֹותֹו ִמ ְּפלֹונִ י ַה ֵטֹובה ֶׁשּכְ מֹותֹו!'
 ָ'אכֵ ןִ ,מ ֶּמּנּו ִק ַּבלְ ִּתי ֶאת ַה ָּצ ִמיד ַה ָּפׁשּוט ַהּזֶ הּ ,כְ פּוי ָטֹובה?! ֲאנִ י ַּדוְ ָקא ַמּכִ יר אֹותֹו ּכְ ָא ָדם טֹוב
יאתֹו ְּבקֹולּ' :כְ פּוי ָ
אֹור ַח ִה ִּב ַיע ֶאת ְּפלִ ָ
ָה ֵ
יתי ,וְ הּוא ָׁשלַ ח לִ י ָצ ִמיד זֵ ֶהה לְ ֶׁשּלְ ָךָ ,עשֹּוי זָ ָהב
לֵ ב ֵמ ֵאין ּכְ מֹותֹוֵ .א ַר ְח ִּתי אֹותֹו ְּב ֵב ִ
ּומ ֻׁש ָּבץ ְּב ַא ְבנֵ י ֵחן נְ ִדירֹותֲ .אנִ י ְמ ֻׁשכְ נָ ע ֶׁשּגַ ם ַה ָּצ ִמיד ֶׁשּלְ ָך הּוא ּכָ זֶ ה .לָ ָּמה ַא ָּתה
יָ ָקר ְ
חֹוׁשב ֶׁשהּוא ָּפׁשּוט ּכָ ל ּכָ ְך?'
ֵ
 ִ'ּת ְר ֶאה'ִ ,ה ְס ִּביר ַה ְמ ָא ֵר ַח'ִ ,ק ַּבלְ ִּתי ֶאת ַה ָּצ ִמיד ַּב ֲא ִריזַ ת ַּבד ּגַ סְּ ,דמּוי ַשֹק ָּבלּוי,ּומ ֻר ָּבב ְּבכִ ְת ֵמי ֻׁש ָּמן ּגַ ִּסיםֵ .ה ַבנְ ִּתי ֶׁשּגַ ם ַמה ֶּׁש ִּב ְפנִ ים ֹלא יָ כֹול לִ ְהיֹות ַה ְר ֵּבה
ְמלֻ כְ לָ ְך ְ
יֹותר טֹוב ִמ ַּמה ֶּׁש ַּבחּוץ'.
ֵ
ּסֹוחר'ֲ ,אנִ י ַּדוְ ָקא ִק ַּבלְ ִּתי ֶאת
יחהָּ ,ת ֵמ ַּה ַעל ַה ֵ
אֹור ַח ֶאת ַה ִּׂש ָ
 ֶ'ּב ֱא ֶמת מּוזָ ר!' ָח ַתם ָה ֵטּופה ִּבנְ יָ ר יֻ ְק ָר ִתיֵ .ה ַבנְ ִּתי ִמּיָ ד ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַמ ֶּׁשהּו יְ ַקר
יבהֲ ,ע ָ
ַה ָּצ ִמיד ַּב ֲא ִריזַ ת ַׁשי ַמ ְר ִה ָ
ֵע ֶרְךֶּ .ב ֱא ֶמת מּוזָ ר'...
יה ֶׁשל ִּבּתֹו ֶׁש ָּמ ֲח ָתה
ּכֹופף ַה ְמ ָא ֵר ַח וְ לָ ַקח ֶאת ַה ָּצ ִמיד ִמּיָ ֶד ָ
נּועה ְמגֻ ֶּׁש ֶמת ַמ ֶּׁשהּו ִה ְת ֵ
ִּב ְת ָ
טּוח.
טּוח ָּב ַ
ְּבת ֶֹקףִ ,ה ְצנִ ַיע אֹותֹו ַּב ְּמגֵ ָרהַ ,מה ֶּׁש ָּב ַ
רּוחה
שו ֲֹחחּו ַה ְּׁשנַ יִ ם ַעל ָּדא וְ ַעל ָהאַ ,עד ֶׁש ִהּגִ ָיעה ְׁש ַעת ָה ֲא ָ
עֹוד ַּדּקֹות ֲא ֻרּכֹות ֹ
יח ֶׁש ִה ְת ַּפ ֵּׁשט
רּוחת ָצ ֳה ַריִ םָ .ה ֵר ַ
אֹור ִחים לַ ֲא ַ
אֹותם לַ ֲח ַדר ָה ְ
ּוב ֲעלַ ת ַה ַּביִ ת ִהזְ ִמינָ ה ָ
ַ
יכּותיתְׁ ,שלַ ל ֵריחֹות ָעלּו וְ ִה ְת ַע ְר ְּבבּו זֶ ה
רֹונֹומית ֵא ִ
ִ
ְּבכָ ל ַה ַּביִ ת ִּב ֵּׂשר ַעל ֲחוָ יָ ה ּגַ ְס ְט

יֹוצ ִרים ַה ְרמֹונְ יָ ה ֻמ ְפלָ ָאה ֶׁשל ֵּת ָאבֹון.
ָּבזֶ ה ְ
רֹונֹומית ֻמ ְׁשלֶ ֶמתַ .אְך ּכְ כָ ל ֶׁש ַה ְּׁשנַ יִ ם
ִ
ּוׁשלַ ל ְמ ַת ְא ְּבנִ יםֲ ,חגִ יגָ ה ּגַ ְס ְט
ּוב ָׂש ִרים ְצלּויִ יםִ ,מגְ וַ ן לְ ָח ִמים ְ
וְ ָאכֵ ןָ ,היּו ָׁשם ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן ַסּלָ ִטיםָּ ,דגִ ים ֲאפּויִ ים ,יְ ָרקֹות ְמ ֻא ִּדים ְ
רּוחה
ימיםַ ,אְך ַה ֻּׁשלְ ָחן ָהיָ ה ְמלֻ כְ לָ ְך ִּב ְׁשיָ ֵרי ָה ֲא ָ
ּגֹוב ֶרת וְ הֹולֶ כֶ תַ .ה ַּמ ֲאכָ לִ ים ָאכֵ ן ָהיּו ַמ ְד ִה ִ
חּוׁשת ָק ָבס ֶ
חּוׁשת ַה ֵּת ָאבֹון ְּת ַ
יפה ֶאת ְּת ַ
ִה ְת ָק ְרבּו ֶאל ַה ֻּׁשלְ ָחן ֶה ֱחלִ ָ
ּומ ֻטּנָ ִפיםּ ,וכְ לֵ י ַה ַהּגָ ָׁשה נִ ְראּו ּכְ ִאּלּו ֹלא ָראּו ַמיִ ם יָ ִמים ֲא ֻרּכִ ים.
ּקֹוד ֶמתּ ,כְ לֵ י ָהאֹכֶ ל ָהיּו ְּד ִב ִיקים ְ
ַה ֶ
טּוטים ְמלֻ כְ לָ כִ יםּ .גַ ם ַא ָּתה ִהּגַ ְׁש ָּת לֹו ַמ ֲע ַדּנֵ י ְמלָ כִ ים ְּבכֵ לִ ים
ּסֹוחר ֶׁש ִה ְת ָא ַרח ּכָ אן וְ ָׁשלַ ח לְ ָך ְצ ִמיד זָ ָהב ָעטּוף ִּב ְס ַמ ְר ִ
אֹור ַח'ֵ .ה ַבנְ ִּתי ֶאת ַה ֵ
ַ'עכְ ָׁשו ֵה ַבנְ ִּתי!' ָא ַמר ָה ֵ
ּתֹודה ַר ָּבה!'
נּוח .וְ ֹלאֲ ,אנִ י ַמ ָּמׁש ֹלא ָר ֵעבָ .
ְמ ֻטּנָ ִפיםַ ,ה ְּפנִ ים ָהיָ ה נִ ְפלָ אַ ,אְך ַה ִחיצֹונִ ּיּות ָהיְ ָתה ֲח ֵס ָרה .וְ ִאם ִּת ְסלַ ח לִ י ִה ְת ַעּיַ ְפ ִּתי ְמ ַעט אּולַ י ּתּוכַ ל לָ ֵתת לִ י ִמ ָּטה לָ ַ
קֹורה ּכְ ֶׁש ַהּגּוף ָׁשרּוי ְּב ִטּנ ֶֹפת ,וְ ַהּלֵ ב נָ ִקי.
יטב ָמה ֶ
ּומ ְב ִהיר ֵה ֵ
ּכִ ְמ ֻד ֶּמה ֶׁש ִּסּפּור זֶ ה ַמ ְמ ִחיׁש יָ ֶפה ֶאת ַה ַה ְרמֹונְ יָ ה ַה ֶהכְ ֵר ִחית ֵּבין ַה ְּפנִ ים וְ ַהחּוץַ .
ּפֹוסק.
ַּתֹורה ְמ ַד ֶּב ֶרת ֶאל ַהּגּוף וְ ֶאל ַהּלֵ ב ּכְ ֶא ָחדֶ ,אל ַה ְּפנִ ים וְ ַעל ַהחּוץ ֶׁש ַּמ ְׁש ִּפ ִיעים זֶ ה ַעל זֶ ה ְּב ַת ֲהלִ יְך ִּבלְ ִּתי ֵ
ַחּיֶ ֶבת לִ ְהיֹות ְׁשלֵ מּות ְמ ַא ֶח ֶדת ֵּבין ְּפנִ ים לַ חּוץָ .
נֹוס ֶפת ,וְ חֹוזֵ ר ָחלִ ילָ ה.
מֹוׁשְך ֶאת ַהּגּוף לַ ֲע ִׂשּיָ ה ֶ
רּוחנִ ּיֹות ַּדּקֹות ֵ
ּומ ְת ַע ֵּדן ִּב ְתחּוׁשֹות ָ
עֹושֹה ֶׁש ִּמ ְת ַר ֵחב ִ
עֹושֹה ,וְ לִ ּבֹו ֶׁשל ָה ֶ
יהם ֶאת ָה ֶ
מֹוׁשכִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
ַה ַּמ ֲע ִׂשים ְ

באדיבות "שלום לעם"

מא ִיריִירי
מ ִ

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

זוכה מאירי לפרשת תולדות:
תמי וורצמן מחיפה!

פרשת וישלח תש"פ

חידת חדגא:

שאלות בפרשה

 .1כמה אנשים היו עם עשיו?

מצאו בפרשה פסוק
שמורכב מ 8-מילים שכולן
מסתיימות באותה האות!

 .2מי נאבק עם יעקב?
 .3מדוע גיד הנשה אסור באכילה?

קב עמד מאחור בפגישה עם עשיו?

 .4מי ממשפחת יע

חידת פולקע:
שם מלך ישראל
כשם מלך ממלכי אדום

 .5שם נוסף לבית א-ל
.6

מתי נפטרה רחל (באיזה אירוע)?

.7

בן כמה שנים היה יצחק בפטירתו?

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

אלה
__________

העשיר
__________

צורנית
__________

רכבתי
__________

הנסע
__________

בר לייש
__________

ובציפור
__________

מי הדלי
__________

ולמה קנו
__________

המה אכל
__________

תיפגש
__________

השבוע באתר ערוץ מאיר לילדים
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