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שוטרת עצרה נהג שנסע במהירות מופרזת .שוטרת :כל הלילה אני
מחכה לנהגים כמוך! נהג :נכון ,ובגלל זה באתי הכי מהר שיכולתי ...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ויחי תשפ"א

שאלות בפרשה

נֶ ֱא ָמנּות

 .1כמה שנים חי יעקב אבינו במצרים?
 .2באיזה גיל נפטר יעקב?
 .3מדוע ׂשיכל יעקב את ידיו כשברך את אפרים ומנשה?
 .4לאיזו חיה נמשל יהודה ,ולאיזו חיה נמשל בנימין?
 .5מי נמשל לנחש ומי נמשל לאיילה?
 .6כמה שנים בכו המצריים על פטירת יעקב אבינו?
 .7היכן נקבר יעקב אבינו?
 .8האם פרעה הסכים שיוסף יעלה לקבור את אביו?
חידת חדגא :יוסף אמר לאחיו' :התחת אלוקים אני'.
מי אמר למי משפט כמעט זהה (בספר בראשית) ,ועל מה?

חידת פולקע :כיצד נקראים 'בני נינים' בפרשה?

יֹוסף ַה ַּצ ִּדיק ֹלא ָהיּו ַקּלִ יםֶ .א ָחיו ִה ְת ַעּלְ לּו ּבֹו ַעד ֶׁשהּוא
ַחּיָ יו ֶׁשל ֵ
נִ ְמּכַ ר לְ ִמ ְצ ַריִ םָׁ ,שם ֶה ֱעלִ ילּו ָעלָ יו ֲעלִ ילָ ה וְ ָׂשמּו אֹותֹו ְּב ֵבית
ַהּכֶ לֶ א לְ ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים .הּוא ֹלא ָּפגַ ׁש ֶאת ָא ִביו וְ ָא ִחיו ִּבנְ יָ ִמין ְּב ֶמ ֶׁשְך
יֹוסף ִסּבֹות ֲחזָ קֹות לִ ְׁשּכ ַֹח ֶאת ֶה ָע ָבר ֶׁשּלֹו
ֶע ְׂשרֹות ָׁשנִ יםָ .היּו לְ ֵ
ּולְ ֵה ָה ֵפְך לְ ִמ ְצ ִרי ּגָ מּור.
יֹוסף ֹלא נָ ַהג ּכָ ְך .הּוא נִ ְׁש ַאר נֶ ֱא ָמן לְ ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ּולְ ָמס ֶֹרת
ֲא ָבל ֵ
בֹותיוֲ .א ִפּלּו לְ ֶא ָחיו ֶׁשּגָ ְרמּו לֹו ֶאת ּכָ ל ַה ַּצ ַער הּוא ֹלא ֵה ִׁשיב
ֲא ָ
ּיֹוסף יִ ְתנַ ֵּקם ָּב ֶהם
ּכִ גְ מּולָ ם .לְ ַא ַחר מֹות יַ ֲעקֹבָ ,ה ַא ִחים ָח ְׁשׁשּו ֶׁש ֵ
לֹוקים
ַעל ָמה ֶׁש ֵהם ָעׂשּו לֹוֲ ,א ָבל הּוא ֵה ִׁשיב לָ ֶהם ַ'ה ַּת ַחת ֱא ִ
אֹותם ְּב ִמ ְצ ַריִ םִ ,עם
ֲאנִ י?' ,וַ ֲא ִפּלּו ִה ְמ ִׁשיְך לַ ֲעזֹר לָ ֶהם ּולְ כַ לְ ּכֵ ל ָ
ּכָ ל ָמה ֶׁשהּוא ָּד ַאג לָ ָעם ַה ִּמ ְצ ִרי ִמּת ֶֹקף ַּת ְפ ִקידֹו.
ַהּנֶ ֱא ָמנּות לַ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה וְ לָ ָעם ֶׁשּלָ נּו ִהיא ֵע ֶרְך ּגָ דֹול ְמאֹד ,אֹותֹו
ּיֹוסףִּ .בזְ כּות ַהּנֶ ֱא ָמנּות ַה ַּׁש ְר ֶׁש ֶרת ֶׁשל ַעם
ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ִמ ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל ַּת ְמ ִׁשיְך וְ ִת ְת ַקּיֵ ם לָ נֶ ַצח!

תמונות בפרשה

תשבץ בראשית

ִמצאו למה רומזות התמונות!

שבצו את שמות כל פרשיות ספר בראשית!
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בראשית
נח
לך לך
וירא
חיי שרה
תולדות
ויצא
וישלח
וישב
מקץ
ויגש
ויחי

ִמ ְב ַחן
ַהּנֶ ֱא ָמנּות

 איש אחד עומד על גג בניין גבוה .מלמעלה הוא רואה אדם ברחוב ,קטן ורחוק .לאחר שהוא יורדלמטה ,הוא לוחץ את ידו של האדם ברחוב .האדם לא מבין ממתי הוא מכיר אותו ...אומר לו האיש:
אני מכיר אותך מאז שהיית קטן!

סיפור לשבת

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

שמחה פשיטיק

צּורה ֹלא
ַהּכֹל ָק ָרה ַמ ֵהר ּכָ ל ּכָ ְךַ ,עד ֶׁשּטֹונִ י ִה ְת ַק ָּׁשה לְ ַעּכֵ ל ֶאת ַמה ֹלא ְּת ַס ֵּפק לָ נּו ֶאת ַה ֵּמ ָידעִּ ,תגְ מֹר ֶאת ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלְ ָך ְּב ָ
ימה'...
רֹואה ּכְ ָבר ֶאת ֵּביתֹו ֵמ ָרחֹוק ַמ ָּמׁש נְ ִע ָ
ֶּׁש ֵא ַרע .הּוא ָהלַ ְך לְ ֻתּמֹו ָּב ְרחֹובֶ ,
ּומנַ ֶּסה לְ נַ ֵחׁש ָמה ֵהכִ ינָ ה ִא ְׁשּתֹו לַ ֲא ַ
ְ
רּוחת ָה ֶע ֶרבֶ .אּלָ א ֶׁש ָאז טֹונִ י ִה ְצ ַט ְמ ֵררַ .על ַאף ּכָ ל ַמה ֶּׁשּיָ ַדע וְ ִה ְת ַא ֵּמן ,הּוא ֵמעֹולָ ם ֹלא
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יפה ַּב ְּמ ִציאּות זֹו ְמ ִש ָ
מֹודד מּול ֲח ִט ָ
ָח ַׁשב ֶׁשּלְ ִה ְת ֵ
חֹוט ִפים ִה ְׁש ִאירּו אֹותֹו
וְ ִה ְׁשלִ יכּו אֹותֹו לְ תֹוְך ֶרכֶ ב ִמ ְס ָח ִרי ּגָ דֹול ֶׁש ָחנָ ה ָצמּוד לַ ִּמ ְד ָרכָ הּ .כָ ל ּכָ ְךַ .ה ִּב ָּטחֹון ֶׁשּלֹו ֵה ֵחל לְ ִה ָּס ֵדקַ .ה ְ
עֹוב ִרים וְ ַה ָּׁש ִבים ֹלא ִה ְס ִּפיקּו לִ ְראֹות ֶאת ַה ֲח ִט ָ
ֲא ִפּלּו ָה ְ
אֹותנּו – ִּת ְק ָרא
יפה ַּב ֶח ֶדר ַה ָּק ָטן וְ יָ ְצאּוּ' .כְ ֶׁש ִּתּזָ כֵ ר ְּב ַמ ֶּׁשהּו ֶׁש ְּמ ַענְ יֵ ן ָ
ֶׁשּנֶ ֶע ְׂש ָתה מּול ֵעינֵ ֶ
ּמּובןֹ ,לא נִ זְ ּכַ ר ְּבׁשּום
י-אי נֶ ֱא ָמןּ ,כַ ָ
י-א ֵ
יהם ,וְ כָ ְך נֶ ְעלַ ם טֹונִ י ּכְ ִאּלּו ָּבלְ ָעה אֹותֹו לָ נּו' .וְ טֹונִ יּ ,כְ מֹו סֹוכֵ ן ִס ַ
ָה ֲא ָד ָמה ְּב ֵת ָאבֹון.
ָּד ָברֲ .א ָבל ּכְ ֶׁש ָע ַבר יֹום ָׁשלֵ ם וְ ִאיׁש ֹלא נִ כְ נַ ס לַ ֶח ֶדרּ ,ולְ ַא ַחר
י-איֶׁ ,ש ִּב ְטנֹו ֵה ֵחּלָ ה לְ ַק ְר ֵקר ּכְ אֹות ֶמ ָח ָאהֶׁ ,שֹּלא נִ כְ נַ ס לְ ִק ְר ָּבּה
י-א ֵ
טֹונִ י ֹלא ָהיָ ה ְס ָתם ֶאזְ ָרח ֲא ֶמ ִר ָיק ִאי .הּוא ָהיָ ה סֹוכֵ ן ְּב ִס ַ
יעין ֶׁשּבֹו ָע ַבדּ .גַ ם ְׁש ִר ִירים ְּד ַבר ַמ ֲאכָ ל ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשעֹות ַעל ּגַ ֵּבי ָׁשעֹות – טֹונִ י ּכְ ָבר ִה ְת ִחיל
ּמֹוד ִ
ּטֹובים ַּב ֲאגַ ף ַה ִ
וְ נֶ ְח ַׁשב לְ ַא ַחד ַה ִ
אֹותם ָע ַבר לַ ֲחׁשֹב ֵׁשנִ ית...
ּומ ָה ִאּמּונִ ים ֶׁש ָ
ּׁשּוריו ֵ
ְמ ֻפ ָּת ִחים ָהיּו לֹוּ ,כְ ֵחלֶ ק ִמּכִ ָ
חֹוט ִפים ּגָ ְברּו ָעלָ יו
ֹלׁשת ַה ְ
יסתֹו לַ ַּת ְפ ִקיד .וְ ִעם ּכָ ל זֹאתְׁ ,ש ֶ
ִּבכְ נִ ָ
ְּבלִ י ֶׁשהּוא יָ כֹל ֲא ִפּלּו לְ ִה ְתנַ ּגֵ דֵ .הם ָאזְ קּו אֹותֹו וְ כִ ּסּו ֶאת רֹאׁשֹו,
יעה ָה ֲא ֻרּכָ ה ֹלא ִּד ְּברּו ִמּלָ ה.
ּוב ֶמ ֶׁשְך ַהּנְ ִס ָ
ְ

רֹוצה לָ מּות ּכָ אן
ְ'ּבכָ ל ַהּכָ בֹוד וְ ָה ַא ֲה ָבה לַ ְּמ ִדינָ ה ֶׁשּלִ יֲ ,אנִ י ֹלא ֶ
ּסּורים ,וְ ֶׁשּכָ ל
רּוע ִמּכָ ְך לָ מּות ְּביִ ִ
ְּבלִ י ֶׁש ַאף ֶא ָחד יֵ ַדע ,אֹו ּגָ ַ
ָהעֹולָ ם יֵ ַדע'ָ ,ח ַׁשב ְּביֵ אּוׁש'ֲ .אנִ י ַחּיָ ב לִ ְמסֹר לָ ֶהם ֵאיזֶ ֶׁשהּו
אֹותיֲ .ה ֵרי ַאף ֶא ָחד ֵאינֹו
ֵמ ָידעְּ ,ב ִת ְקוָ ה ֶׁש ֵהם ֶּב ֱא ֶמת יְ ַׁש ְח ְררּו ִ
יתי לָ ֶהם ַמ ֶּׁשהּו' .הּוא ֶה ְחלִ יט לְ ַה ְמ ִּתין עֹוד
יָ כֹול לָ ַד ַעת ֶׁשּגִ ּלִ ִ
ְק ָצת ,אּולַ י יִ זְ ּכֶ ה לְ ַק ֵּבל ְמנָ ת ָמזֹון וְ יּוכַ ל לְ ַה ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמדֲ ,א ָבל
חֹוט ִפים ָּפׁשּוט ִה ְת ַעּלְ מּו ִמ ֶּמּנּו וְ ֹלא נִ כְ נְ סּו לַ ֶח ֶדרּ .כָ ְך ָחלַ ף
ַה ְ
ָעלָ יו ַהּלַ יְ לָ ה ַה ֵּׁשנִ י ַּב ִּצּנֹוקּ ,כְ ֶׁשהּוא ֻמ ְר ָעב ַעד ָמוֶ ת.

ּוב ַעל ֵעינַ יִ ם יֹורֹות
יֹותרַּ ,ב ַעל ָש ָֹפם ְמ ַאּיֵ ם ַ
חֹוטף ַה ָּׁש ֵמן ְּב ֵ
ַה ֵ
רֹוצים ֶאת ּכָ ל ַה ֵּמ ָידע ֶׁשּיֵ ׁש לְ ָך
ִשֹנְ ָאה ,נִ ּגַ ׁש יָ ָׁשר לָ ִענְ יָ ן'ֲ .אנַ ְחנּו ִ
ַעל אֹודֹות ָה ִא ְרּגּון ֶׁשּלָ נּו'ָ ,א ַמר לֹו ְּב ַאנְ ּגְ לִ ית ִעּלֶ גֶ ת'ָ .ה ִא ְרּגּון
חֹוטף ָצ ַחק ְצחֹוק ָרע
קֹור ִאים לָ ִא ְרּגּון ֶׁשּלָ כֶ ם?' ַה ֵ
ֶׁשּלָ כֶ ם? ֵאיְך ְ
קֹור ִאים לֹו ַ'ה ְּמ ִדינָ ה
וְ ָענָ הּ' :כַ ּנִ ְר ֶאהָׁ ,ש ַמ ְע ָּת ַעל ָה ִא ְרּגּון ֶׁשּלָ נּוְ ...
אעׁשֻ .מּכָ ר לְ ָך?
קֹור ִאים לֹוַּ :ד ֶ
אמית' ,אֹו ּכְ מֹו ֶׁש ַא ֶּתם ְ
ָה ִא ְסלַ ִ
יֹוד ִעים ָעלֵ ינּו,
רֹוצים לָ ַד ַעת ְּב ִדּיּוק ָמה ָה ֲא ֶמ ִר ָיק ִאים ְ
ֲאנַ ְחנּו ִ
ּומה ֵהם ְמ ַתכְ נְ נִ ים לַ ֲעׂשֹות ְּב ִענְ יָ נֵ נּו'.
ָ

ּבּום! ְּב ַבת ַא ַחת נָ ְפלָ ה ַה ֲה ָבנָ ה ְּברֹאׁשֹו ֶׁשל טֹונִ י .לְ ֶפ ַתע זִ ָהה
ּתֹוריֶׁ ,שּנִ ְׁש ַמע ּכְ מֹו ַהּבֹוס – זֶ ה ָהיָ ה רֹאׁש
ּדֹובר ַה ִּמ ְס ִ
ִמיהּו ַה ֵ
ּוב ַע ְצמֹו! טֹונִ י ֹלא ָּפגַ ׁש אֹותֹו ְּפ ָע ִמים
יעין ִּבכְ בֹודֹו ְ
ּמֹוד ִ
ֲאגַ ף ַה ִ
בֹוּה ְמאֹדֲ ,א ָבל לַ ְמרֹות זֹאת הּוא
ַרּבֹותּ ,כִ י ַמ ֲע ָמדֹו ֹלא ָהיָ ה ּגָ ַ
יח לְ זַ הֹות אֹותֹו ּכָ ֵעת'ָ .מה הֹולֵ ְך ּכָ אן?!' נִ ָּסה לְ ָה ִביןָ .א ַרְך
ִה ְצלִ ַ
יעין ֶה ְחלִ יטּו
ּמֹוד ִ
לֹו ּכַ ָּמה ַּדּקֹות לְ ָה ִבין ֶאת ַה ְּתמּונָ הַּ :ב ֲאגַ ף ַה ִ
חֹוט ִפים ַה ְמ ֻר ָּׁש ִעים'
ָּפׁשּוט לִ ְבחֹן ֶאת נֶ ֱא ָמנּותֹוִ ,אם יִ ָּׁש ֵבר מּול ַ'ה ְ
ימה
מֹודד מּול ַה ְמ ִׂש ָ
ּמּובן – הּוא ִה ְת ֵ
אֹו ֹלאֵ ...מאֹותֹו ֶרגַ ע – ּכַ ָ
יֹומיִ ם ַא ַחר ּכָ ְךּ ,כְ ֶׁש ִה ְׁש ַּת ְח ֵרר ֵמ ַה ִּצּנֹוקָ ,ה ֳעלָ ה
ְּב ַקּלּות יְ ֵת ָרה .וְ ַ
יח נֶ ֱא ָמנּות לְ ַת ְפ ִקידֹו.
טֹונִ י ְּב ַד ְרּגָ ה ,לְ ַא ַחר ֶׁשהֹוכִ ַ

חֹוט ִפים
יהם ַה ְ
ָהרֹאׁש ֶׁשל טֹונִ י ָע ַבד ָק ֶׁשה .הּוא נִ ָּסה לַ ֲחׁשֹב ִמ ֶ
יע
ּומ ִהי ַה ַּמ ָּט ָרה ֶׁשּלָ ֶהםֲ ,א ָבל ּכְ כָ ל ֶׁש ִא ֵּמץ ֶאת מֹחֹו ֹלא ִהּגִ ַ
ַ
רֹוצים'ִ ,ה ְר ֵהר
לְ ַמ ְס ָקנָ ה'ֶ .א ְצ ָט ֵרְך לְ ַה ְמ ִּתין וְ לִ ְראֹות ָמה ֵהם ִ
אֹותי' .הּוא יָ ַדע ֵאיְך
ְּב ַה ְׁשלָ ָמה' .טֹוב לְ ָפחֹות ֶׁש ֵהם ֹלא ָה ְרגּו ִ
יפה ,וְ ִקּוָ ה ֶׁש ְּׁשנֹות ָה ִאּמּונִ ים וְ ַהּלְ ִמ ָידה
מֹודד ְּב ַמ ָּצב ֶׁשל ֲח ִט ָ
לְ ִה ְת ֵ
ַּבּב ֶֹקר ֶה ְחלִ יט טֹונִ י לְ ִהּכָ נַ ע .הּוא נִ ּגַ ׁש ֶאל ַה ֶּדלֶ ת ַהּנְ עּולָ ה
ֶׁש ָע ַבר יַ ַעזְ רּו לֹו ַעכְ ָׁשו לְ ֵה ָחלֵ ץ ִמ ֶּמּנָ ה ְּב ָׁשלֹום.
חֹוט ִפיםַ ,אְך ָאז ָׁש ַמע ִה ְתלַ ֲח ֻׁשּיֹות ַּבחּוץ .הּוא
וְ ִתכְ נֵ ן לִ ְקרֹא לַ ְ
חֹוט ִפים ִ
יעה ֵּדי ֲא ֻרּכָ ה נֶ ְע ַצר ָה ֶרכֶ ב ,וְ ַה ְ
לְ ַא ַחר נְ ִס ָ
הֹורידּו אֹותֹו ִה ְצ ִמיד ֶאת ָאזְ נֹו לַ ֶּדלֶ ת וְ ִה ְק ִׁשיב' .נּוָ ,מה ַה ַּמ ָּצב ִאּתֹו?' ָׁש ַמע
לְ ֵבית ַה ִּמ ְסּתֹור ֶׁשּלָ ֶהםַ .רק ּכְ ֶׁש ָהיּו ִּב ְפנִ ים ֵה ִסירּו ַה ְ
יׁשהּוֶׁ ,שּטֹונִ י
ׁשֹואלּ'ֵ .בינְ ַתיִ ם הּוא ַמ ֲחזִ יק ַמ ֲע ָמד'ֵ ,ה ִׁשיב ִמ ֶ
חֹוט ִפים קֹול ֵ
אֹור.
ֶאת ַהּכִ ּסּוי ֵמרֹאׁשֹו ,וְ טֹונִ י ִמ ְצ ֵמץ ְּב ֵעינָ יו ַעד ֶׁש ִה ְת ַרּגֵ ל לָ
חֹוט ִפים' .הּוא ָאכַ ל ַמ ֶּׁשהּו?' ָׁש ַאל ָה ִאיׁשֹ' .לא.
זִ ָהה ּכְ ַא ַחד ַה ְ
הּוא ָר ָאה לְ ָפנָ יו ְׁש ָ
ֹלׁשים וְ ֵׁשׁש ָׁשעֹות ֶׁשהּוא ֹלא ָאכַ ל' .טֹונִ י נִ ָּסה לְ זַ הֹות
ֹלׁשה ּגְ ָב ִרים ַּב ֲעלֵ י ֲחזּות ֲע ָר ִבית וְ נִ ְב ַהל' .אֹויּ ,כְ ָבר ְׁש ִ
י
כִ
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ה
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ים...
ב
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ְ
ה
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ָ
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ָ
ֹלאָ '...ע ְב ָרה ּבֹו ַמ ֲח
חּוׁשה ֶׁשהּוא ַמּכִ יר ֶאת ָה ִאיׁש' .זֶ ה ּכְ ָבר
ֶאת ַהּקֹולָ .היְ ָתה לֹו ְּת ָ
ְמ ֻס ָּבכִ ים ִּבזְ ַמּנֵ י ֲח ִט ָ
יפהֵ .הם ֵאינָ ם ְצפּויִ ם וִ יכֹולִ ים לְ ַה ֲחלִ יף ַמ ְת ִחיל לִ ְהיֹות ְמ ֻסּכָ ן'ָׁ ,ש ַמע ׁשּוב ֶאת ַהּקֹול' .עֹוד ָׁש ָעה ַּתכְ נִ יסּו
ֵּדעֹות ְּבכָ ל ֶרגַ ע'.
לֹו אֹכֶ ל ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך נִ ְר ֶאה ָמה לַ ֲעׂשֹות'.

טֹונִ י ִה ְת ִחיל לִ ְׁשֹלף ַּת ְרּגִ ילֵ י ִה ְת ַח ְּמקּות ֶׁשּלָ ַמד וְ ִהּכִ יר .הּוא
חֹוט ִפים ֵמ ָידע ֻמ ְט ֶעה ,אֹו ֵמ ָידע ֶׁש ֵּבין ּכֹה וָ כֹה
נִ ָּסה לָ ֵתת לַ ְ
•
נֹודע לְ ַאנְ ֵׁשי ָה ִא ְרּגּון ָה ַר ְצ ָחנִ יֲ ,א ָבל לְ ֶח ְר ָדתֹו ִה ְת ָּב ֵרר לֹו
ָּדלַ ף וְ ַ
ֶׁש ַאנְ ֵׁשי ַּד ֶ
אעׁש ֵאינָ ם ִט ְּפ ִׁשים ּכְ מֹו ֶׁש ָח ַׁשבֵ .הם ָקלְ טּו ִמּיָ ד ֶאת ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ נּו ֵהם ִמ ְב ָחן ֶא ָחד ּגָ דֹול ,וְ ִאם נֵ ַדע ֶאת זֶ ה וְ נִ זְ ּכֹר
ּיּומים'ַ .א ָּתה ֵ
נִ ְסיֹונֹות ַה ִה ְת ַח ְּמקּות ֶׁשּלֹו וְ ֵה ֵחּלּו לַ ֲעבֹר לְ ִא ִ
ּבֹוחן ֶאת ַהּנֶ ֱא ָמנּות ֶׁשּלָ נּו ֵאלָ יו – יִ ְהיֶ ה לָ נּו
יֹוד ַע ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵ
מֹודד מּול ָה ֶא ְתּגָ ר.
יֹותר ַקל לְ ִה ְת ֵ
אֹוה ִבים ֲא ֶמ ִר ָיק ִאים'ּ ,גִ ֵחְך ֶא ָחד ֵמ ֶהם'ִ .אם ַה ְר ֵּבה ֵ
ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֹלא ְמאֹד ֲ
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