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שמעתי הרבה שמות של תאומים ,אבל הכי מפתיע היה ששמעתי
אמא קוראת לתאומים שלה :אוי ואבוי ,מה עשיתם?...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ויגש תשפ"א

שאלות בפרשה

ִה ְתּגַ ְּברּות ּווִ ּתּור
יֹוסף ֶׁש ָּמא הּוא יִ ְפּגַ ע
לְ ַא ַחר ֶׁשּיַ ֲעקֹב ָא ִבינּו נִ ְפ ַטרָ ,ח ְׁשׁשּו ֲא ֵחי ֵ
ּומכְ רּו אֹותֹו
ָּב ֶהם ַעל ּכָ ל ָמה ֶׁש ֵהם ָעׂשּו לֹוֶׁ ,ש ָּׂשמּו אֹותֹו ַּבּבֹור ָ
יֹוסף ֹלא נִ ֵּצל ֶאת ּכֹוחֹו ּכְ ֵדי
יֹוסף ֹלא ָח ַׁשב ּכָ ְךֵ .
לְ ֶע ֶבדֲ .א ָבל ֵ
לְ ָה ֵר ַע לָ ֶהםֶ ,אּלָ א לְ ֵה ֶפְך – הּוא ִה ְמ ִׁשיְך לִ ְדאֹג לָ ֶהם ּולְ כַ לְ ּכֵ ל
ֹלח ַעל ָּד ָבר
יֹוסף ּכֹוחֹות ּכָ ֵאּלֶ ה ּגְ דֹולִ ים לִ ְס ַ
אֹותםֵ .איְך ָהיּו לְ ֵ
ָ
צּורה ָק ָׁשה!
ּכָ זֶ ה? ֲה ֵרי ָה ַא ִחים ֶּב ֱא ֶמת ָּפגְ עּו ּבֹו ְּב ָ
יֹוסף ַמ ְס ִּביר ְּב ַע ְצמֹו ֶׁשהּוא ַמ ֲא ִמין ֶׁשה' ּגִ לְ ּגֵ ל
ָאז ק ֶֹדם ּכֹלֵ ,
יֹוסף יָ ַדע ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָר ָצה ֶׁשהּוא יֵ ֵרד
ֶאת ַה ְּד ָב ִריםֵ .
לְ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ לָ כֵ ן הּוא ֵה ִבין ֶׁש ֵאין ִס ָּבה ֲא ִמ ִּתית לְ ִה ְתנַ ֵּקם ְּב ֶא ָחיו.
יח ּכְ לּום
ּיֹוסף יָ ַדע ֶׁשהּוא ֹלא יַ ְרוִ ַ
ֲא ָבל חּוץ ִמּזֶ ה ֶא ְפ ָׁשר לְ ָה ִבין ֶׁש ֵ
ִאם הּוא יִ ְפּגַ ע ָּב ֶהםַ .ה ֶּק ֶׁשר ַה ִּמ ְׁש ַּפ ְח ִּתי יִ ְת ַקלְ ֵקל וְ כָ ל ִמ ְצ ַריִ ם
יהם .לָ כֵ ן הּוא ָּב ַחר לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ּולְ וַ ֵּתר.
יבה ֵּבינֵ ֶ
ִּת ְׁש ַמע ַעל ַה ְּמ ִר ָ
יׁשהּוְּ ,ב ֶד ֶרְך ּכְ לָ ל
נּוכַ ל לִ לְ מֹד ִמּכָ אן לְ ַע ְצמֹו – ּגַ ם ִאם נִ ְפּגַ ְענּו ִמ ִּמ ֶ
יבה
תֹועלֶ ת ְּבכָ ְך ֶׁשּנַ ֲחזִ יר לֹוִ .אם נִ ְתּגַ ֵּבר ּונְ וַ ֵּתר ַה ְּמ ִר ָ
ֵאין ַט ַעם וְ ֶ
יב ֵתנּו.
ּובכָ ְך נַ ֲע ֶׂשה טֹוב ּגַ ם לְ ַע ְצ ֵמנּו וְ גַ ם לִ ְס ִב ָ
ִּת ָּפ ֵסק ְ

 .1על מי נאמר "ונפשו קשורה בנפשו"?
 .2מה ביקש יוסף מאחיו לעשות לאחר שגילה להם שהוא יוסף?
 .3מי אמר למי 'אל תרגזו בדרך'?
 .4מי אמר בפרשה 'עוד יוסף ...חי'?
 .5מה אמר הקב"ה ליעקב כשהתחיל לרדת למצרים?
 .6מי היו 'בני דן'?
 .7מה הציע יוסף לאחיו לומר לפרעה ומדוע?
 .8היכן התיישבו בני ישראל?
חידת חדגא :הסבירו :לא כל חושיו של איש החושים אכן חשו

חידת פולקע :אלו כוהנים בפרשה אינם בני שבט לוי?

תמונות בפרשה

מילים מבולבלות

ִמצאו למה רומזות התמונות!

זהו את המילים והביטויים  -מתוך 'שביעי' של הפרשה
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סע סמר
__________
כד מאמת
__________
שינתה
__________

10

עת מוזר
__________

2
5
8

מלח
__________
עזר
__________
אלקנה
__________

11

אתה עמו
__________

3
6
9

כסת מפה
__________
אך פספס
__________
מה כינה
__________

12

קרבה
__________

ַמ ָּתנָ ה
ּמֹוׁשל
ַל ֵ

 אני יודע כל כך טוב לישון עד שאני עושה את בעיניים עצומות... דני :כל שאלה שתיתן לי אני אענה אותה במהירות! משה :כמה זה  10ועוד ?10דני !!69 :משה :תשובה לא נכונה! דני :עזוב את התוצאה ,איך המהירות?

סיפור לשבת

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

שמחה פשיטיק

ימה ְק ַטּנָ ה
מֹוׁשל ַהּכְ ָפר ִּב ָ
ְּבכִ ּכַ ר ָה ִעיר ֶה ֱע ִמיד ְמ ָׁש ְרתֹו ֶׁשל ֵ
יה'ַ .ה ְק ִׁשיבּו! ַה ְק ִׁשיבּו!' ָּפ ַתח וְ ִהכְ ִריז ְּבקֹול
וְ נֶ ֱע ַמד ָעלֶ ָ
ּתֹוׁש ֵבי ָה ֲעיָ ָרה ִה ְת ַק ְּבצּו ְס ִביבֹו ְּב ַמ ְעּגָ ל ָר ָחב
ָ
ּגָ דֹולּ .כָ ל
ּמֹוׁשל יָ רּום הֹודֹו ,לִ ְק ַראת
הֹור ַאת ַה ֵ
וְ ֶה ֱאזִ ינּו לִ ְד ָב ָריו'ַ .על ִּפי ָ
יֹום ַה ֻהּלֶ ֶדת ֶׁשּלֹו ֶׁשּיָ חּול ְּבעֹוד ח ֶֹדׁש ֵמ ַהּיֹוםַ ,על ּכָ ל ֶא ָחד
ּתֹוׁש ִבים לְ ָה ִביא ַמ ָּתנָ ה נָ ָאה לְ ַא ְרמֹונֹו!'
ֵמ ַה ָ

יטר ֹלא
ּומ ֻחּיֶ כֶ תּ' .בֹוא'ָ ,א ְמ ָרה לֹוּ'ִ .ת ְתלַ ֵּבׁש יָ ֶפה וְ נֵ לֵ ְך'ִּ .פ ֶ
ְ
ֵה ִבין' :לָ ָּמה לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש? ּולְ ָאן ְּב ִדּיּוק ֲאנַ ְחנּו הֹולְ כִ ים? ַא ְּת
יֹוׁשב ּכָ אן'.
בּועה ֶׁשּלִ י ֶׁש ָּבּה ֲאנִ י ֵ
יֹוד ַעת ֶׁשּזֹו ַה ָּׁש ָעה ַה ְּק ָ
ַ
יֹוד ַעת ,וְ ַאף ַעל ִּפי כֵ ן
ַק ָּת ִרין ִה ְמ ִׁשיכָ ה לְ ַחּיֵ ְךּ' :כֵ ןֲ ,אנִ י ַ
מֹוׁשל ַהּכְ ָפר יָ רּום
אֹותָך לָ ֵצאתֲ .אנַ ְחנּו הֹולְ כִ ים לְ ֵ
ִהזְ ַמנְ ִּתי ְ
יֹותר ִמ ַּדי ְׁש ֵאלֹותָ ,א ְמ ָרה
ׁשֹואל ֵ
ֵ
יטר
הֹודֹו'ּ .כְ ֶׁש ָר ֲא ָתה ֶׁש ִּפ ֶ
ְּבקֹול נֶ ֱח ָרץ'ַ :אל ִּת ְׁש ַאל ְׁש ֵאלֹות! ִּת ְתלַ ֵּבׁש ּכְ ִפי ֶׁש ַּמ ְת ִאים
ּמֹוׁשל ּובֹואֶׁ ,שֹּלא יִ ְהיֶ ה ְמ ֻא ָחר'.
יׁשה ִעם ַה ֵ
לִ ְפגִ ָ

יטר ֶאּלָ א
וְ ָאז ָעלָ ה ַר ְעיֹון ְּבמ ָֹחּהִ .היא ֹלא ִׁש ְּת ָפה ּבֹו ֶאת ִּפ ֶ
בֹודה
ֵה ֵחּלָ ה לִ ְפעֹל ְּב ֶׁש ֶקטּ .כַ ֲעבֹר ּכַ ָּמה ָׁשבּועֹות ֶׁשל ֲע ָ
יטר ֶאל ַה ִּמ ְר ֶּפ ֶסת וְ ִתכְ נֵ ן לָ ֶׁש ֶבת
ְמ ֻא ֶּמ ֶצתְּ ,ב ָׁש ָעה ֶׁשּיָ ָצא ִּפ ֶ
בּוׁשה
עֹומ ֶדת לְ ָ
וְ לִ ְבּכֹות ּכְ ֶה ְרּגֵ לֹו ,הּוא ָמ ָצא ָׁשם ֶאת ַק ָּת ִרין ֶ

יח ֶאת
ּמֹוׁשל ָׁש ַמע וְ ִה ְת ַרּגֵ ׁש ַעד ִע ְמ ֵקי נִ ְׁש ָמתֹו .הּוא ִהּנִ ַ
ַה ֵ
ּנֹועד לַ ַּמ ָּתנֹות' .זֹו ַה ַּמ ָּתנָ ה ַהּיָ ָפה
ַה ַּקנְ ַקן ַעל ַמ ָּדף ְמיֻ ָחד ֶׁש ַ
יֹותר ֶׁש ִּק ַּבלְ ִּתי!' ָק ָרא ,וְ ִד ְמ ָעה ְק ַטּנָ ה נָ ְׁש ָרה ֵמ ֵעינֹו וְ נָ ֲח ָתה
ְּב ֵ
ַאל ּתֹוְך ַקנְ ַקן ַה ְּד ָמעֹות...

אֹותּה ֵהם יִ ְּצרּוִ ,מי ְּבגִ ּדּולֵ י
ּתֹוצ ֶרת ֶׁש ָ
לְ כָ ל ְּבנֵ י ַהּכְ ָפר ָהיְ ָתה ֶ
ּופרֹותִ ,מי ְּביִ ּצּור ֶׁשל
סּוסים ָ
ַק ְר ַקעִ ,מי ְּב ַב ֲעלֵ י ַחּיִ ים ּכְ מֹו ִ
יטים וְ כֵ לִ ים ׁשֹונִ יםִ ,
ָר ִה ִ
יֹותר ֶׁשּלֹוֶׁ ,שֹּלא ָהיּו
יטר לָ ַבׁש ֶאת ַה ְּבגָ ִדים ַהּיָ ִפים ְּב ֵ
ּומי ְּב ִמ ְס ָחר ִּב ְבגָ ִדיםּ .כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ִּפ ֶ
את
ר
ַ
ק
ְ
לִ
הּוב
א
ָ
ה
ָ
ל
ּמֹוׁש
ֵ
לַ
יׁש
ּגִ
יַ
ה
נָ
ּת
ָ
מ
ַ
יזֹו
א
ֵ
ן
נֵ
כְ
ת
ַ
לְ
יל
ח
ִה ְת ִ
ּמֹוׁשל.
ימים ִּב ְמיֻ ָחד ,וְ יָ ָצא ְּב ִע ְּקבֹות ִא ְׁשּתֹו ֶאל ַא ְרמֹון ַה ֵ
ַמ ְר ִׁש ִ
יֹום ֻהּלַ ְדּתֹו.
טּופה יָ ֶפה,
יה ֲח ִבילָ ה ֲע ָ
הּוא ִה ְב ִחין ֶׁש ַּק ָּת ִרין ַמ ֲחזִ ָיקה ְּביָ ֶד ָ
ְּב ַביִ ת ָק ָטן ַּבּכְ ָפר ּגָ ר לֹו ִּפ ֶ
ּמֹוׁשל – ֵּת ַדע ַהּכֹל',
יע לַ ֵ
אֹותּה ַעל ּכָ ְךּ' .כְ ֶׁשּנַ ּגִ ַ
יטרֶׁ ,ש ָהיָ ה ָענִ י וְ ֶא ְביֹון וַ ֲח ַסר ּכֹל .וְ נִ ָּסה לִ ְׁשאֹל ָ
ת
א
ֶ
ל.
ּמֹוׁש
ֵ
לַ
יא
ּתֹוצ ֶרת לְ ָה ִב
ֹלא ָהיְ ָתה לֹו ֶ
ָענְ ָתה לֹוּ .כַ ֲעבֹר ְצ ִע ָידה ְק ָצ ָרה ֵהם ִהּגִ יעּו
בֹודה
לַ ְחמֹו ָהיָ ה ַמ ִּׂשיג ְּב ָע ָמל ַרבַ ,א ֲח ֵרי ֲע ָ
יסהֶׁ ,ש ִהּכִ יר
ּׁשֹומר ַּבּכְ נִ ָ
ּמֹוׁשלַ .ה ֵ
לְ ַא ְרמֹון ַה ֵ
יהם ֶׁשל ֲא ֵח ִרים.
ְמ ֻא ֶּמ ֶצת ּכִ ְמנַ ֶּקה ְּב ָב ֵּת ֶ
אֹותם לְ ֵׁשם ָמה ָּבאּו,
ֶאת ְּבנֵ י ַהּזּוגָׁ ,ש ַאל ָ
ר
מ
ַ
גְ
נִ
לֹו,
יּו
ה
ָ
ים
ד
וְ כֵ יוָ ן ֶׁש ִא ָּׁשה וַ ֲח ִמ ָּׁשה יְ לָ ִ
יבהּ'ָ :באנּו לְ ָה ִביא ֶאת ַה ַּמ ָּתנָ ה
וְ ַק ָּת ִרין ֵה ִׁש ָ
יח ִמּיָ ד ּכַ ֲא ֶׁשר ִק ֵּבל אֹותֹו .וְ כָ ְך
ַהּכֶ ֶסף ֶׁש ִה ְרוִ ַ
ּומּיָ ד ָּפ ַתח
ּׁשֹומר ָׁש ַמע ּכָ ְך ִ
ּמֹוׁשל'ַ .ה ֵ
לַ ֵ
ּלּו
פ
ִ
א
ֲ
ל.
ּמֹוׁש
ֵ
לַ
יא
ב
ִ
ה
ָ
לְ
ה
אּומ
ָ
נֹותר לֹו ְמ
ֹלא ַ
יהם ֶאת ַה ְּׁש ָע ִרים'ַ .על ֵאיזֹו ַמ ָּתנָ ה ַא ְּת
ִּב ְפנֵ ֶ
ַה ְּפ ִק ִידים ַה ְמ ֻמּנִ ים ַעל ַה ַּת ָּקנָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה,
יטר ּכְ ֶׁש ָּפ ְסעּו ַּב ִּמ ְס ְּדרֹון
ְמ ַד ֶּב ֶרת?' ָּת ַמּה ִּפ ֶ
ָּפ ְטרּו אֹותֹו ִמּלָ ֵתת ַמ ָּתנָ הַ ,א ֲח ֵרי ֶׁש ֵה ִבינּו
יחה
ּמֹוׁשלַ .ק ָּת ִרין ִהּנִ ָ
וְ ִה ְת ָק ְרבּו לַ ֲח ַדר ַה ֵ
ּכִ י ֵאין לֹו ְּב ֵביתֹו ָּד ָבר וַ ֲח ִצי ָּד ָבר.
יה וְ ִס ְּמנָ ה לֹו לִ ְׁשּתֹק' .עֹוד ְמ ַעט
יָ ָדּה ַעל ִּפ ָ
ּמֹוׁשלּ .כֻ ּלָ ם ָא ֲהבּו
יטר ָא ַהב ֶאת ַה ֵ
ֲא ָבל ִּפ ֶ
ֵּת ַדע' ,לָ ֲח ָׁשה.
אֹותֹו .הּוא ּגַ ם ָר ָצה לְ ָה ִביא לֹו ַמ ָּתנָ ה,
אֹותם ִּב ְמאֹור ָּפנִ ים.
ָ
מֹוׁשל ַהּכְ ָפר ִק ֵּדם
ֵ
וְ כַ ֲא ֶׁשר ֵה ִבין ֶׁש ֵאין לֹו ָה ֶא ְפ ָׁשרּות – ַה ָּד ָבר
ׁשֹומ ַע
ֵ
קֹור ִתי! ֲאנִ י
ְ'ּברּוכִ ים ַה ָּב ִאים ְּב ֵצל ָ
יצד
ִצ ֵער אֹותֹו ְמאֹדַ .רּבֹות הּוא ָח ַׁשב ּכֵ ַ
אתם ּכְ ֵדי לְ ַה ֲענִ יק לִ י ֶאת ַה ַּמ ָּתנָ ה לְ יֹום ֻהּלַ ְד ִּתי .יָ ֶפה
ּמֹוׁשל ָה ָאהּוב ּולְ ַהּגִ יׁש לֹו ֶאת ַמ ְּתנָ תֹוֶׁ .ש ָּב ֶ
יּוכַ ל לְ ַש ֵֹּמ ַח ֶאת ַה ֵ
יטה לֹו
הֹוׁש ָ
ּמֹוׁשלְּ ,וד ָמעֹות ֶׁשל ַצ ַער ְמאֹד ִמ ִּצ ְּדכֶ ם! ָה ָבה נִ ְר ֶאה ַּב ֶּמה ְמ ֻד ָּבר'ַ .ק ָּת ִרין ִ
ּובּלֵ ילֹות ָח ַׁשב ָמה יָ ִביא לַ ֵ
ַּבּיָ ִמים ַ
ּמֹוׁשל ֵה ֵחל ֵמ ִסיר ֶאת ָה ֲע ִטיפֹות.
טּופה וְ ַה ֵ
יע לַ ַּמ ְס ָקנָ ה ֶׁש ָּפׁשּוט ֵאין לֹו ָמה ֶאת ַה ֲח ִבילָ ה ָה ֲע ָ
ָהיּו עֹולֹות ְּב ֵעינָ יו ּכְ ֶׁש ִהּגִ ַ
לְ ַבּסֹוף נִ גְ לָ ה לְ ֵעינָ יו ַקנְ ַקן זְ כּוכִ ית ָּפׁשּוט ּובֹו ְמ ַעט ַמיִ ם...
לָ ֵתת לֹו.
ּמֹוׁשל וְ ֶׁש ֶמץ ֶׁשל ּכַ ַעס ִה ְתּגַ ּנֵ ב
יע?' ָׁש ַאל ַה ֵ
ָ'מה זֶ ה ָאמּור לְ ַה ִּב ַ
ב-ע ֶרב ָהיָ ה ֵ
ֶע ֶר ֶ
יֹוצא לַ ִּמ ְר ֶּפ ֶסת ַה ְּק ַטּנָ ה ֶׁש ְּב ֵביתֹוַ ,מ ִּביט לְ קֹולֹו'ִ .עם ּכָ ל ַהּכָ בֹודָ ,ע ִדיף ֹלא לְ ָה ִביא ּכְ לּום ֵמ ֲא ֶׁשר ַמ ָּתנָ ה
ּמֹוׁשל ַהּגָ ַ
ְּב ַא ְרמֹון ַה ֵ
ׁשּוטה ּכָ זֹאת'.
בֹוּה ֶׁשּנִ ַּצב ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּכְ ָפר ּובֹוכֶ ה ְּב ֶע ֶצבְּ .פ ָ
ּמֹוׁשל וִ ֵּתר
יע אֹותֹו'ַ :ה ֵ
ִא ְׁשּתֹו ֶׁש ָר ֲא ָתה ֶאת ַמ ָּצבֹו נִ ְּס ָתה לְ ַה ְרּגִ ַ
ּמֹוׁשל! ַה ַּמיִ ם ֶׁש ַּב ַּקנְ ָקן
יטר ֹלא ִה ְפ ִסיק ַק ָּת ִרין ִהזְ ַּד ְּק ָפה וְ ָא ְמ ָרה'ֲ :אדֹונֵ נּו ַה ֵ
לְ ָך ַעל ַה ַּמ ָּתנָ הָ ,אז לָ ָּמה לְ ָך לִ ְבּכֹות?' ֲא ָבל ִּפ ֶ
יטר
ׁשּוטים ּכְ לָ ל ּוכְ לָ לֵ .אּלּו ֵהם ַה ְּד ָמעֹות ֶׁשל ִּפ ֶ
עֹותיו נָ ַבע עֹוד וָ עֹודּ'ַ .דוְ ָקא לָ כֵ ן ֵאינָ ם ַמיִ ם ְּפ ִ
לִ ְבּכֹות .לְ ֶה ֶפְךַ .מ ְעיַ ן ִּד ְמ ָ
ּיֹוׁשב ּכְ ָבר ָׁשבּועֹות ֲא ֻרּכִ ים ִמ ֵּדי ֶע ֶרב ּובֹוכֶ ה ַעל ּכָ ְך
רֹוצה לְ ָה ִביא לֹו ַּב ֲעלִ יֶׁ ,ש ֵ
ֲאנִ י ּבֹוכֶ הִ '...ה ְס ִּבירּ'ַ .דוְ ָקא ִמּׁשּום ֶׁש ֲאנִ י ֶ
יטה ּבֹו ֶׁשהּוא ֵאינֹו יָ כֹול לְ ַהּגִ יׁש לְ ָך ֶאת ַה ַּמ ָּתנָ ה ֶׁש ִּב ַּק ְׁש ָּתָ .א ַס ְפ ִּתי
ַמ ֶּׁשהּו ִמ ֶּׁשּלִ י ,וְ ֵאין לִ י ֶאת ַהיְ כֹלֶ ת'ִ .א ְׁשּתֹוַ ,ק ָּת ִריןִ ,ה ִּב ָ
וְ ִה ְׁש ַּת ְּת ָפה ְּב ַצ ֲערֹו.
ֶאת ַה ְּד ָמעֹות ֶׁשּלֹו יֹום ַא ַחר יֹום ,וַ ֲה ֵרי ֵהם ֻמּנָ ִחים לְ ָפנֶ יָך!'
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