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ילד אומר לאח שלו' :עכשיו לא חסר לנו כלום' '.למה?' שאל האח.
'כי אתמול הבאתי כלב הביתה ואמא אמרה :רק זה חסר לי'...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ויצא תשפ"א

שאלות בפרשה

ּכֹוחּה ֶׁשל ְּת ִפּלָ ה
ָ
ְּב ָפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ ֵצא ְמ ֻס ָּפר ַעל יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ֶׁשּנָ ָׁשא לְ נָ ִׁשים ּגַ ם ֶאת לֵ ָאה
אֹומ ִרים ֶׁש ָר ֵחל ָהיְ ָתה ָה ִע ָּקר ֶׁשל ַה ַּביִ ת,
ְ
וְ גַ ם ֶאת ָר ֵחלֲ .חכָ ֵמינּו
לֹומר ִהיא ָהיְ ָתה ָה ִא ָּׁשה ָה ִע ָּק ִרית ֶׁשל יַ ֲעקֹב .וְ ָה ֱא ֶמתֶׁ ,שּיַ ֲעקֹב
ּכְ ַ
ָא ִבינּו ָר ָצה לָ ֵׂשאת ֶאת ָר ֵחל לָ ִא ָּׁשה וְ ַרק ִּבגְ לַ ל ֶׁשּלָ ָבן ִר ָּמה אֹותֹו
הּוא ִה ְת ַח ֵּתן ּגַ ם ִעם לֵ ָאה.
וְ לַ ְמרֹות ּכָ ל זֹאת לְ ִמי ָהיּו רֹב ַהּיְ לָ ִדים? לְ לֵ ָאה ִא ֵּמנּו! ָר ֵחל ָהיְ ָתה
ּובּסֹוף נֹולְ דּו לָ ּה ְׁשנֵ י יְ לָ ִדיםְּ ,בעֹוד ֶׁשּלְ לֵ ֶאה נֹולְ דּו יְ לָ ִדים
ֲע ָק ָרה ַ
ּדּוע? ֲה ֵרי ָר ֵחל ָהיְ ָתה ָה ִע ָּקר ֶׁשל ַה ַּביִ ת וְ יַ ֲעקֹב ָר ָצה
יֹותרַ .מ ַ
ַר ִּבים ֵ
אֹותּה!
ַּדוְ ָקא ָ
ּתֹורה ְמגַ ּלָ ה לָ נּו ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָר ָאה ֶאת ַה ַּצ ַער ֶׁשל לֵ ָאה,
ַה ָ
מּורה לִ ְהיֹות ִא ְׁשּתֹו
וְ לָ כֵ ן הּוא ָעזַ ר לָ ּה .לֵ ָאה ִא ֵּמנּו יָ ְד ָעה ֶׁש ָר ֵחל ֲא ָ
ֶׁשל יַ ֲעקֹב וְ ִהיא ּכָ ל ּכָ ְך ִה ְצ ַט ֲע ָרה ַעל ּכָ ְך ֶׁש ִהיא ֹלא ִּתזְ ּכֶ ה לָ זֶ ה.
ּומ ְת ַּפּלֵ ל ֵאלָ יו ֵמע ֶֹמק ַהּלֵ ב ,הּוא
רֹואה ֶׁש ָא ָדם ִמ ְצ ַט ֵער ִ
ּכַ ֲא ֶׁשר ה' ֶ
נַ ֲענֶ ה לִ ְת ִפּלָ תֹו וְ עֹוזֵ ר לֹו .וְ כָ ְך זָ כְ ָתה לֵ ָאה לִ ְהיֹות יַ ַחד ִעם ָר ֵחל
ּוביַ ַחד ֵהן הֹולִ ידּו ֶאת ַה ְּׁש ָב ִטים וְ ֵה ִקימּו ֶאת
ְּב ֵבית יַ ֲעקֹב ָא ִבינּוְ ,
ֵּבית יִ ְׂש ָר ֵאל!

 .1מי היה אביהן של לאה ורחל?
 .2מי היתה הגדולה ,לאה או רחל?
 .3מי ילדה את לוי?
 .4מה היו שמותיהן של השפחות ומי היתה שפחה של מי?
 .5מדוע לא יכול היה לבן לפגוע ביעקב ,לאחר שהוא ברח?
 .6האם רחל ולאה הסכימו ללכת לארץ כנען עם יעקב?
 .7על מי מסופר שהלך לגזוז את צאנו?
 .8מי גנב את התרפים?
חידת חדגא :מי בפרשה הוא גם אדם וגם בעל חיים?

חידת פולקע :לאיזה בן יש משכורת ,ואיזה בן הוא השופט?

תמונות בפרשה

מבוך  -אל ארץ כנען!

מצאו למה רומזות התמונות!

מאיזו נקודה ניתן להגיע אל ארץ כנען?
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ְׁש ָב ִרים
ּוׁש ָק ִרים
ְ
סיפור לשבת

 איך יודעים שגזר הוא טוב לעינים? תשובה:ראיתם פעם ארנב עם משקפים? מה אסקימואי כותב ביומן שלו? יומני היה קר... מה עושה נחש שרוצה להתקשר לאמא שלו? מקיש את המספרים...(מתוך פורום הבדיחות באתר)

שמחה פשיטיק

ַ'עד ָמ ָחר ְּב ָׁש ָעה ֶע ֶשֹר! ְׁשנִ ּיָ ה ֹלא ַא ֲח ֵרי! ִאם ֹלא ַּת ִּציג ְר ָאיָ ה
כּותָך – ִּת ָּד ֵרׁש לְ ַׁשּלֵ ם לְ נִ יקֹולַ אי ֲח ֵמׁש
ּפּותָך וְ לִ זְ ְ
מֹוח ֶצת לְ ַח ְ
ֶ
רּוּבל!' ַה ָּפ ִריץ ִסּיֵ ם ֶאת ְּד ָב ָריו ,וְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ַהּנֹוכְ ִחים ָהלַ ְך
ֵמאֹות ָ
ּומ ְר ְּדכַ י
לְ ַד ְרּכֹו .נִ יקֹולַ אי ִּד ָּדה ְּב ִא ִּטּיּותַ ,מ ְר ֶאה ְּפנֵ י ִמ ְתיַ ֵּסרָ ,
ּגֹורלֹו.
ִה ִּביט ּבֹו ֵמ ַה ַּצד וְ ִה ְר ֵהר ְּב ַמר ָ

מֹוׁש ֶק'ה,
ְ
טֹובה.
מֹוׁש ֶק'ה וְ ַה ָּפ ִריץ ַאף ַּפ ַעם ֹלא ָחיּו ִּב ִידידּות ָ
ְ
ֶׁש ְּב ֶע ֶצם ָק ְראּו לֹו ָמ ְר ְּדכַ יִ ,ק ֵּבל ֵמ ַה ָּפ ִריץ ֶאת ֵּבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח
נֹוסף
ּוב ָ
בֹוּהְ ,
ַּב ֲחכִ ָירה .הּוא ִׁשּלֵ ם לַ ָּפ ִריץ ְּבכָ ל ָׁשנָ ה וְ ָׁשנָ ה ְסכּום ּגָ ַ
קֹומּיִ ים
ּתֹוׁש ִבים ַה ְּמ ִ
ִׁשלְ ֵׁשל לְ כִ יסֹו ּגַ ם ֵחלֶ ק ְמכֻ ָּבד ֵמ ָה ְרוָ ִחיםַ .ה ָ
ׁשֹותים עֹוד וָ עֹוד ַמ ְׁש ָקאֹות
ָהיּו ָּב ִאים ִמ ֵּדי ֶע ֶרב לְ ֵבית ַה ַּמ ְרזֵ ַחִ ,
ּומ ְתּגֹולְ לִ ים
יהם ִ
אֹות ֶ
נֹופלִ ים ִמּכִ ְס ֵ
ְמ ַׁשּכְ ִריםַ ,עד ֶׁשּלְ ַבּסֹוף ָהיּו ְ
קֹומיֶׁ ,ש ָהיָ ה ַצ ִּדיק וְ ָחכָ ם.
הּוא ֶה ְחלִ יט לְ ִה ְתיַ ֵעץ ִעם ָה ַרב ַה ְּמ ִ
דּומים
אֹותם ּכְ ֶׁש ֵהם ְר ִ
מֹוׁש ֶק'ה ָהיָ ה נֶ ֱאלָ ץ לִ גְ רֹר ָ
ְ
ַעל ָה ִר ְצ ָּפה.
ֶ'ה ֱעלִ ילּו ָעלַ י ֲעלִ ילַ ת ֶׁש ֶקר!' ִס ֵּפר לָ ַרב ְּב ֶבכִ י ֶאת ּכָ ל ַה ִּסּפּור.
אֹותם ִמ ֵּבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח.
לְ ֶמ ֱח ָצהּ ,ולְ ַה ְׁשלִ יְך ָ
ָה ַרב ָׁש ַמע אֹותֹו ַעד ַהּסֹוףָ ,ח ַׁשב ְק ָצתּ ,ולְ ַבּסֹוף לָ ַחׁש לֹו ּכַ ָּמה
ּמֹוׁשל ַּבּכְ ָפר ִהּגִ ַ
וְ כָ ֵעתׁ ,שֹוד וָ ֶׁש ֶבר! ֶאל ַה ָּפ ִריץ ַה ֵ
י-מֹוׁש ֶק'ה ִחּיֵ ְך וְ ָש ַֹמח ָּב ַר ְעיֹון ֶׁשּנָ ַתן לֹו ָה ַרב.
ְ
יע ֶא ָחד ִמן ִמּלִ ים ָּבאֹזֶ ןָ .מ ְר ְּדכַ
ְ
ּוב ִפיו ַט ֲענָ ה ּכְ נֶ גֶ ד
ַהּכַ ְפ ִרּיִ ים ְ
מֹוׁש ֶק'ה'ֶ :א ְתמֹול ַּבּלַ יְ לָ הַ ,א ֲח ֵרי ָּב ֶע ֶרבּ ,כְ ֶׁש ִהּגִ יעּו ַהּכַ ְפ ִרּיִ ים לְ ֵבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח ֶׁשּלֹו ,וִ ֵּדא ֶׁשּנִ יקֹולַ אי
מֹוׁש ֶק'ה ֶׁשּלְ ָך ָּת ַפס ִ
וֹוד ָקהְ ,
ּבּוקי ְ
יתי ְּבק ִֹׁשי ְׁשנֵ י ַּב ְק ֵ
ֶׁש ָּׁש ִת ִ
יבה ,וְ ָאז ָּפנָ ה וְ לָ ַחׁש לְ ִא ְׁשּתֹו'ִ :מ ַּת ַחת ֵעץ
יֹוׁשב ַּב ְּס ִב ָ
אֹותי ַה ְמ ֻר ָּׁשע ֵ
אֹותי ַה ָ
ּומ ַׁשְך ִ
ַּב ֶּבגֶ ד ָ
אתי ְצרֹור ּכֶ ֶסף
חּוצה ִמ ֵּבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח ֶׁשּלֹוּ .כְ ֶׁשהּוא ִה ְׁשלִ יְך ַהּזַ יִ ת ֶׁש ַּב ֲח ַצר ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסתָ ,עמֹק ָּב ֲא ָד ָמהֶ ,ה ְח ֵּב ִ
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ִ
רּוּבלֲ .אנִ י ְמ ַב ֵּקׁש ִמ ֵּמְך לְ ָה ִביא אֹותֹו ִּבזְ ִריזּות'.
ּובֹו ֶאלֶ ף ָ
דֹורׁש
מֹוׁש ֶק'ה לְ ִמ ְׁש ָּפט ,וְ ֵ
ְ
ּתֹוב ַע ֶאת
וְ ֵאינִ י יָ כֹול לְ ַת ְפ ֵקדֲ .אנִ י ֵ
מֹוׁש ֶק'ה ָא ְמנָ ם לָ ַחׁשֲ ,א ָבל הּוא ָע ָשֹה זֹאת ַמ ְס ִּפיק ְּבקֹול ּכְ ֵדי
ְ
ֶׁשּיְ ַׁשּלֵ ם לִ י ִּפּצּויִ ים ֲהגּונִ ים!'
ֶׁשּנִ יקֹולַ אי יִ ְׁש ַמעְּ ...באֹותֹו ַהּזְ ַמן ָהלַ ְך ַרב ָה ֲעיָ ָרה ֶאל ַה ָּפ ִריץ
הּודי,
מֹוׁש ֶק'ה ַהּיְ ִ
ְ
ַה ָּפ ִריץֶׁ ,שּכָ ָאמּור ֹלא ִח ֵּבב ִּב ְמיֻ ָחד ֶאת
שו ֵֹח ַח ִעּמֹו ְּב ָמקֹום ָׁש ֵקט'ֲ .התּוכַ ל לְ ִה ְתלַ ּוֹות ֵאלַ י
ּוב ֵּקׁש לְ ֹ
ִ
ִה ְק ִׁשיב לִ ְד ָב ָריו ֶׁשל נִ יקֹולַ אי – ַהּכַ ְפ ִרי – וְ ִה ְׁש ַּת ֵּתף ְּב ַצ ֲערֹו .הּוא לְ ַח ְד ִרי ֶׁש ְּב ֵבית ַהּכְ נֶ ֶסת?' ָׁש ַאל ֶאת ַה ָּפ ִריץַ .הּלָ הֶׁ ,שּכִ ֵּבד ֶאת
ׂשֹוחחּו ַעל ָהא
ִה ְתּבֹונֵ ן ַּבּגֶ ֶבס ֶׁש ִע ֵּטר ֶאת יָ דֹו וְ ֶאת ַרגְ לֹו וְ ִצ ְק ֵצק ִּבלְ ׁשֹונֹו'ָ :חמּור ָה ַרבִ ,ה ְסּכִ יםּ .כָ ְך נִ כְ נְ סּו ַה ְּׁשנַ יִ ם ֶאל ֲח ַדר ָה ַרב וְ ֲ
ְמאֹד! זֶ הּו ַמ ֲע ֵשֹה ֶּפ ַׁשע ֶׁשֹּלא יֵ ָע ֶשֹה! ֵּתכֶ ף ִ
ּומּיָ ד ֲאזַ ֵּמן לְ כָ אן ֶאת וְ ַעל ָּדא'ַ .עכְ ָׁשו'ָּ ,פנָ ה לְ ֶפ ַתע ָה ַרב לַ ָּפ ִריץ'ֲ ,א ַב ֵּקׁש ִמ ְּמָך לַ ֲעמֹד
מֹוׁש ֶק'ה וְ נָ דּון ֶאת ִּדינֹו! ַאל ִּת ְד ַאג ,נִ יקֹולַ אי ֲח ִב ִ
ְ
חּוצה'ַ .ה ָּפ ִריץ ִה ְת ַּפּלֵ א'ָ :מה ֲאנִ י
יבי ,הּוא עֹוד לְ יַ ד ַה ַחּלֹון ּולְ ָה ִציץ ַּב ֲעדֹו ַה ָ
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ָאמּור לִ ְראֹות ָׁשם?' ֲא ָבל ָה ַרב ֹלא ִה ְס ִּביר'ַ .חּכֵ ה וְ ִת ְר ֶאה'ָ ,א ַמר.
ֶאת ֵּבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח וְ ַא ְׁשלִ יְך אֹותֹו לַ ּכֶ לֶ א'...
ּכַ ֲעבֹר ּכַ ָּמה ַּדּקֹות ָר ָאה ַה ָּפ ִריץ ְּדמּות ָר ָצה ִּב ְמ ִהירּותּ .כְ ֶׁש ִהיא
ׁשּורת ִׁשּנַ יִ ם ֲעקּומֹותָ .
נִ יקֹולַ אי ִחּיֵ ְך וְ ָח ַשֹף ַ
'ּתֹודהֲ ,אדֹונִ י ַה ָּפ ִריץ! ִה ְת ָק ְר ָבה ,הּוא ִה ְב ִחין ּכִ י זֶ הּו נִ יקֹולַ אי ַהּכַ ְפ ִרי' ...זֶ ה נִ יקֹולַ אי!'
ֵאין ּכָ מֹוָך ְּבכָ ל ָהעֹולָ ם ּכֻ ּלֹו!' ֶה ֱחנִ יף לְ ֵ
ּובכְ לָ לֵ ,איְך הּוא ָרץ
עֹושֹה ַּב ֲח ַצר ֵּבית ַהּכְ נֶ ֶסת? ִ
מֹוׁשל ַהּכְ ָפרַ .ה ָּפ ִריץ ָק ָרא'ָ .מה הּוא ֶ
ָׁשלַ ח ֶאת ְמ ָׁש ְרתֹו ֶׁשּיִ ְק ָרא לְ ְ
מֹוׁש ֶק'ה ,וְ כַ ֲעבֹר זְ ַמן ֹלא ַרב ָאכֵ ן ַמ ֵהר ּכָ ל ּכָ ְך?' ָה ַרב ִחּיֵ ְך וְ לָ ַחׁשּ'ַ :ת ְמ ִּתין וְ ִת ְר ֶאה עֹוד ְּד ַבר ֶּפלֶ א'.
'מֹוׁש ֶק'ה!' ָּפנָ ה ֵאלָ יו ַה ָּפ ִריץ
ְ
חֹוׁשׁש.
הּודיְ ,מ ֻפ ָחד וְ ֵ
יע ַהּיְ ִ
הֹופ ַ
ִ
ַה ָּפ ִריץ ִה ְמ ִׁשיְך לְ ַה ִּביט ֵמ ַה ַחּלֹוןּ ,ולְ ַת ְד ֵה ָמתֹו ָר ָאה ֶאת נִ יקֹולַ אי
טֹוען
עֹומד ּכָ אן ֵ
ְּב ֵס ֶבר ָּפנִ ים ָחמּורֹות' .נִ יקֹולַ אי ַהּנֶ ְח ָמד ַהּזֶ ה ֶׁש ֵ
ּומ ְת ִחיל לַ ְחּפֹר ְּב ֶמ ֶרץ ִמ ַּת ַחת ֵעץ
ֵמ ִסיר ֶאת ַהּגֶ ֶבס ֵמ ַעל יָ דֹו ַ
ּובזֹאת ּגָ ַר ְמ ָּת לֹו לִ ְׁש ָב ִרים ַּבּיָ ד
ֶׁשּזָ ַר ְק ָּת אֹותֹו ִמ ֵּבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח ְ
חֹופר ִּב ְׁש ֵּתי יָ ָדיו!' נִ זְ ַעק ׁשּוב ַה ָּפ ִריץ.
ַהּזַ יִ ת' .הּוא ֵ
ׁשּובה
לֹומר לַ ֲהגַ ּנָ ְתָך? ִאם ֹלא ִּת ֵּתן לִ י ְּת ָ
ּוב ֶרגֶ לָ .מה יֵ ׁש לְ ָך ַ
ָ
רּוּבל!' 'ּכֵ ן'ִ ,ה ְת ַר ֵחב ִחּיּוכֹו ֶׁשל ָה ַרב' .הּוא ִׁש ֵּקר לְ ָךֵ .אין לֹו ֶׁש ֶבר ֹלא
יח ֶאת ַּד ְע ִּתיֶ ,א ְפסֹק ֶׁש ָעלֶ יָך לְ ַׁשּלֵ ם לֹו ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ָ
ֶׁש ַּתּנִ ַ
ַּבּיָ ד וְ ֹלא ָּב ֶרגֶ לַ .עכְ ָׁשו ַא ָּתה יָ כֹול לָ ֵצאת ֵאלָ יו'ַ .ה ָּפ ִריץ ָאכֵ ן
י-מֹוׁש ֶק'ה ֹלא ֵה ִׁשיב .הּוא נִ ְב ַהל ֵמ ַא ְׁש ַמת ַה ָּׁשוְ א
ְ
ָמ ְר ְּדכַ
'ׁש ְּק ָרן נִ ְבזֶ ה!
חּוצה וְ ֵה ִרים קֹולֹו ַעל נִ יקֹולַ איַ :
ִמ ֵהר לָ ֵצאת ַה ָ
ֶׁש ֶה ֱעלִ יל ָעלָ יו נִ יקֹולַ איָ .היָ ה ָּברּור לֹו ֶׁשּזֶ הּו ֶׁש ֶקרּ ,כִ י ְּב ָׁש ָעה
ֵאיְך ִּפ ְתאֹם ִה ְב ִריאּו ַהּיָ ד וְ ָה ֶרגֶ ל ֶׁשּלְ ָךָ ,אה?! ַעכְ ָׁשו ְּת ַׁשּלֵ ם ַא ָּתה
הֹוציא אֹותֹו ִמ ֵּבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח ,נִ יקֹולַ אי ָהלַ ְך ַעל ְׁש ֵּתי ַרגְ לָ יו,
ֶׁש ִ
רּוּבלִ ים ֶׁשהּוא ָהיָ ה ָאמּור לְ ַׁשּלֵ ם
מֹוׁש ֶק'ה ֶאת ֲח ֵמׁש ֵמאֹות ָה ָ
לְ ְ
ּובכְ לָ ל ֹלא נָ ַפל ַעל ַה ַּק ְר ַקע'ֵ .אין לֹו ְׁש ָב ִרים – זֶ ה ָּברּור' ,יָ ַדע.
ִ
ּומ ְר ְּדכַ י נִ ַּצל ֵמ ַהּגְ זֵ ָרה.
לְ ָךָ '...
יח ֶאת זֶ ה לַ ָּפ ִריץ?' ָׁש ַאל ֶאת ַע ְצמֹו .הּוא
ֲ'א ָבל ֵאיְך ֲאנִ י מֹוכִ ַ
•
ּופנָ ה לַ ָּפ ִריץ'ֲ :א ַב ֵּקׁש
רֹוע ַהּגְ זֵ ָרה ָ
ֶה ְחלִ יט לְ נַ ּסֹות לִ ְדחֹות ֶאת ַ
ה
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ִמּכְ בֹוד ַה ָּפ ִריץ לְ ַה ְמ ִּתין ִעם ְּפ ַ
ִּב ְק ָצת ַמ ֲח ָׁש ָבה ֶא ְפ ָׁשר לָ ֵצאת ֵמ ַה ְר ֵּבה ְּב ָעיֹות ֶׁש ֲאנַ ְחנּו נִ ְקלָ ִעים
לְ ָך ְמאֹד'.
יהןָּ .פׁשּוט ָצ ִריְך לְ ַה ְפ ִעיל ֶאת ַהּמ ַֹח וְ לִ ְמצֹא ֶאת נְ ֻקּדֹות
ֲאלֵ ֶ
קֹורּיֹות וְ ַהיְ ִצ ָיר ִתּיֹותַּ ,ב ֶּד ֶרְך ֶׁש ְּת ַחּלֵ ץ
ַה ָּפ ִריץ ִה ְר ֵהר לְ ֶרגַ ע .הּוא ָר ָצה לְ ָס ֵרבֲ ,א ָבל ִמ ַּצד ֵׁשנִ י ָר ָצה ַה ֻּת ְר ָּפהֶ ,את ַה ְּד ָרכִ ים ַה ְמ ִ
אֹותנּו ֵמ ַהּבֹוץ ֶׁש ֵאלָ יו נָ ַפלְ נּו.
ָ
ֶׁשּיֵ ָר ֶאה ּכְ ִאּלּו הּוא ְמנַ ֵהל ִמ ְׁש ָּפט הֹוגֵ ן .לָ כֵ ן ִה ְסּכִ ים לַ ַּב ָּק ָׁשה.
באדיבות "שלום לעם"

