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אישה לחברתה :לא תאמיני הפכתי את בעלי למיליונר!
החברה :איך עשית את זה? האישה :בעלי היה מיליארד...

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת וישב  -חנוכה תשפ"א

שאלות בפרשה

ְּב ָרכָ ה וְ ָׁשלֹום
יֹוסף נִ גְ ְר ָמה
יֹוסףְ .מכִ ַירת ֵ
ְּב ָפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ ֶׁשב ַמ ְת ִחיל ִסּפּור ְמכִ ַירת ֵ
יֹוסף לָ ַא ִחים ֶׁשּלֹו.
יבה ֶׁש ָהיְ ָתה ֵּבין ֵ
ֹלקת וְ ַה ְּמ ִר ָ
ִּבגְ לַ ל ַה ַּמ ֲח ֶ
ּומ ֲחלֹוקֹות ֲעלּולֹות לְ ִה ְת ַּפ ֵּת ַח לִ ְד ָב ִרים ֶׁש ַאף ֶא ָחד ֹלא
ְמ ִריבֹות ַ
יֹוד ִעים ֶׁש ִּבגְ לַ ל
יֹוסף וְ ֶא ָחיו ָהיּו ְ
יהם! ֵאין ָס ֵפק ֶׁש ִאם ֵ
ָח ַׁשב ֲעלֵ ֶ
יֹוסף יִ ָּמכֵ ר לְ ִמ ְצ ַריִ ם וְ יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ּכָ ל ּכָ ְך
ֹלקת ֶׁשּלָ ֶהם ֵ
ַה ַּמ ֲח ֶ
יִ ְצ ַט ֵער ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ַרּבֹותֵ ,הם ָהיּו ַמ ְפ ִס ִיקים ִמּיָ ד ֶאת ָה ִריב!

 .1כמה כוכבים היו בחלומו של יוסף?
 .2למי נמשלה השמש בחלום יוסף?
 .3השלימו" :וישמע _____ ויצילהו מידם".
 .4מה חשב יעקב שקרה ליוסף?
 .5מי קנה את יוסף מיד הישמעאלים?
 .6למי פתר יוסף את החלום לטובה?
 .7מדוע פרעה עשה משתה לכל עבדיו?
 .8מי שכח את יוסף?
חידת חדגא :הסבירו  -לאחיין של אברהם יש ריח טוב בפרשה!

חידת פולקע :מצאו  4מילים רצופות שבהן האותיות א' נ'!

יֹוצא ָּד ָבר טֹובְ .מ ִריבֹות ָּת ִמיד ַמּזִ יקֹות לִ ְׁשנֵ י
ֹלקת ֹלא ֵ
ִמ ַּמ ֲח ֶ
יבה ֶּב ֱא ֶמת .לְ ֻע ַּמת זֹאת,
יח ֵמ ַה ְּמ ִר ָ
ַה ְּצ ָד ִדיםַ .אף ֶא ָחד ֹלא ַמ ְרוִ ַ
טֹובה וְ ִׂש ְמ ָחהִ .אם ָא ָדם
יפים ָ
מֹוס ִ
ַה ָּׁשלֹום וְ ָה ַא ְחדּות ָּת ִמיד ִ
יהם יִ ְהיּו ְׂש ֵמ ִחים
ָּפגַ ע ַּב ֲח ֵברֹו ְּב ָטעּות ,וַ ֲח ֵברֹו יְ וַ ֵּתר וְ יִ ְסלַ ח – ְׁשנֵ ֶ
ּומ ֻר ִּצים ,וְ ַה ָּׁשלֹום יִ ְר ֶּבה ָּבעֹולָ םֲ .חכָ ֵמינּו ָא ְמרּו ֶׁש ַה ָּׁשלֹום
ְ
יֹותר ִמּכָ ל ָּד ָבר ַא ֵחר!
ֵּבינֵ ינּו ֵמ ִביא ִאּתֹו ְּב ָרכָ ה ֵ
ימים וְ ַה ֲח ֵב ִרים ,וְ כָ ְך
ָאז ּבֹואּו נִ ְׁש ַּת ֵּדל ָּת ִמיד לִ ְהיֹות ֵמ ַה ַּמ ְׁשלִ ִ
יִ ְהיֶ ה ָּת ִמיד ּכֵ יף ְּב ֶח ְב ָר ֵתנּו!

תמונות בפרשה

תשבץ חנוכה

מצאו למה רומזות התמונות!

שבצו את התשובות להגדרות
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מבוא דותן

מאוזן
 .6לשיטתם מוסיף והולך
 .7נאכלות בשמן
 .9עליהם מודים
 .10נלחמו ונצחו
מאונך
 .1מצווה מן המובחר
 .2משחק החנוכה
 .3הרגה את הצורר
 .4ראש החודש
 .5עד שתכלה מן השוק
 .8הרבים
 .11חנו בו

ֲחלֹום ַעל
סּוס ָל ָבן
סיפור לשבת
שמחה פשיטיק

 למה קמצנים אף פעם לא טועים? כי על טעויות משלמים... אני מאוד מודה למי ששם במקלדת את האות וי"ו ליד האות נו"ן סופית .תןדה תןדה תןדה... איש אחד הזמין ספה בצבע זית ,אבל הספה הגיעה בצבע שחור .הוא שואל את המוכר :מהזה צריך להיות?! עונה לו המוכר :אף פעם לא ראית זית בצבע שחור?!
						
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

אֹומר'ִ :אּלּו ָהיָ ה לִ י
לּואיס ֶאת ָא ִביו ֵ
ֹלא ַא ַחת וְ ֹלא ְׁש ַּתיִ ם ָׁש ַמע ִ
יתי ְמ ֻא ָּׁשר!' וְ הּואּ ,כְ יֶ לֶ ד ָק ָטן ֶׁש ֵאינֹו ֵמ ִבין ַה ְר ֵּבה,
סּוס לָ ָבן – ָהיִ ִ
לּואיס לָ ֵצאת
ָר ָצה ְמאֹד לְ ַהגְ ִׁשים ֶאת ֲחלֹומֹו ֶׁשל ַא ָּבאֶ .ה ְחלִ יט ִ
סּוסים
ּמּובן – הּוא ֹלא ָמ ָצאִ .
ּולְ נַ ּסֹות לִ ְמצֹא סּוס לָ ָבןֲ .א ָבל ּכַ ָ
את
ּתֹוב ִבים לָ ֶהם ְס ָתם ּכָ ְך ָּב ְרחֹובֹות ,וְ ִאם ָמ ָצ ָ
לְ ָבנִ ים ֵאינָ ם ִמ ְס ְ
סּוס לָ ָבןִ ,מן ַה ְּס ָתם הּוא ַׁשּיָ ְך לְ ָא ִציל ּכָ זֶ ה אֹו ַא ֵחרַ .א ֲח ֵרי ֶׁש ָר ָאה
לּואיס ַה ָּק ָטן לֶ ְאּגֹר
ׁשּועהִ ,ה ְת ִחיל ִ
ּפּוׂשים ֹלא ָּתבֹוא ַהיְ ָ
ֶׁש ִּמ ִח ִ
ּכְ ָס ִפים ּכְ ֵדי לִ ְקנֹות לְ ָא ִביו ֶאת ַהּסּוס ַה ְמיֻ ָחל.
רֹוצה
ּתֹובב ֵּבין ָה ֲאנָ ִׁשים וְ ָא ַסף ּכֶ ֶסף'ֲ .אנִ י ֶ
ַּב ְּת ִחּלָ ה הּוא ִה ְס ֵ
עֹוב ֵרי א ַֹרח.
לִ ְקנֹות לְ ַא ָּבא ֶׁשּלִ י סּוס לָ ָבן'ָ ,א ַמר ִּב ְמ ִתיקּות לְ ְ
ָ'אּנָ אְּ ,תנּו לִ י ּכֶ ֶסף!' ִּב ֵּקׁשָ .היּו ֶׁש ִה ְת ַעּלְ מּו ִמ ֶּמּנּוֲ ,א ֵח ִרים ֶה ְס ִּבירּו
ּתֹועפֹות ,וְ גַ ם ִאם
לֹו ִּבנְ ִעימּות אֹו ְּבכַ ַעס ּכִ י סּוס לָ ָבן עֹולֶ ה הֹון ָ
יִ ְפׁשֹט יָ ד ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים – ֹלא יַ ִּׂשיג ֶאת ַה ְּסכּום ַה ָּדרּוׁשָ .היּו ּגַ ם
טֹובים ֶׁש ֶה ֱענִ יקּו לֹו ּכַ ָּמה ַמ ְט ְּבעֹותֲ ,א ָבל ָּב ֶהן ִאי ֶא ְפ ָׁשר
ֲאנָ ִׁשים ִ
ָהיָ ה לִ ְקנֹות ֲא ִפּלּו ֻאּכָ ף...
לּואיס ֹלא ִה ְתיָ ֵאׁש .הּוא נִ ָּסה לִ ְמצֹא ְּד ָרכִ ים
לַ ְמרֹות ַהּכֹל – ִ
יח ֶאת ַה ְּסכּום ַה ָּדרּוׁש.
ׁשֹונֹות ּכְ ֵדי לְ ַה ְרוִ ַ
יע ֶאת ַע ְצמֹו לִ ְמלָ אכָ הִ ,איׁש ֹלא
ּכְ ֶׁש ִה ִּצ ַ
ִה ְת ַענְ יֵ ןָ .מה ּכְ ָבר יָ כֹול יַ לְ ּדֹון ָחלּוׁש לַ ֲעזֹר
ּדֹורׁשֹות
ַּב ֲעבֹודֹות ַה ָּׂש ֶדה אֹו ִּב ְמלָ אכֹות ַה ְ
צֹועּיּות וְ גַ ם ּכ ַֹחּ .כֵ יוָ ן ֶׁש ָהיָ ה יֶ לֶ ד ִּפ ֵּק ַח
ִמ ְק ִ
לּואיס ַּבּכִ ּכָ ר ַה ֶּמ ְרּכָ זִ ית ֶׁשל
ִּב ְמיֻ ָחד ,נֶ ֱע ַמד ִ
ָה ִעיר ,וְ ֶה ְחזִ יק ְּביָ ָדיו ֶׁשלֶ ט ּגָ דֹול'ִ :חידֹות!
יח לִ ְפּתֹר ,יְ ַק ֵּבל ַמ ְט ֵּב ַע זָ ָהב! ִמי
ִמי ֶׁשּיַ ְצלִ ַ
ֶׁשֹּלא – יְ ַׁשּלֵ ם ְׁש ֵּתי ַמ ְט ְּבעֹות!'
עֹוב ִרים וְ ַה ָּׁש ִבים ָח ְׁשבּו ֶׁש ַהּיֶ לֶ ד ַה ָּק ָטן ֹלא
ָה ְ
יח לָ חּוד לָ ֶהם ִחידֹות ָקׁשֹות ,וְ לָ כֵ ן נִ ּגְ ׁשּו
יַ ְצלִ ַ
לּואיס.
ידֹותיו ֶׁשל ִ
וְ נִ ּסּו ֶאת ּכ ָֹחם ִּב ְפ ִת ַירת ִח ָ
ֲא ָבל הּואּ ,כָ ָאמּורָ ,היָ ה ָחכָ ם ִּב ְמיֻ ָחד ,וְ ֶאת
יח לִ ְפּתֹרּ .כָ ְך ָהלְ כָ ה
ַה ִחידֹות ֶׁשּלֹו ּכִ ְמ ַעט ַאף ֶא ָחד ֹלא ִה ְצלִ ַ
ַה ֻּק ָּפה ֶׁשּלְ ִצּדֹו וְ ִה ְת ַמּלְ ָאה ְּב ַמ ְט ְּבעֹות זָ ָהב לָ רֹבּ .כָ ל יֹום ,לִ ְק ַראת
ּומ ַצ ֶּפה לַ ּיֹום ֶׁשּבֹו
ּיֹומיְ ,מיַ ֵחל ְ
סֹופר ֶאת ַה ִּפ ְדיֹון ַה ִ
ֵ
ֶע ֶרבָ ,היָ ה
יִ ְצּבֹר ַמ ְס ִּפיק ּכֶ ֶסף ּכְ ֵדי לִ ְקנֹות סּוס לָ ָבן לְ ָא ִביו ָה ָאהּוב.
ֻק ַּפת ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ָהלְ כָ ה וְ ִה ְת ַמּלְ ָאה ,וְ ִע ָּמּה ִה ְת ַמּלֵ א לִ ּבֹו ֶׁשל
לּואיס א ֶֹׁשר'ַ .א ָּבא יִ ְש ַֹמח ּכָ ל ּכָ ְך!' יָ ַדע ְּבוַ ָּדאּות .הּוא ֹלא ּגִ ּלָ ה
ִ
לֹו ַעל אֹודֹות ַה ַה ְפ ָּת ָעה ֶׁשהּוא ֵמכִ ין לֹוּ .גַ ם ִאּמֹו ֹלא ָהיְ ָתה
ְמע ֶֹר ֶבת ְּבסֹוד ָה ִענְ יָ נִ יםִ .אּלּו יָ ְד ָעה ,אּולַ י ָהיְ ָתה מֹונַ ַעת ִמ ֶּמּנּו
צֹוע
ּבּורּה ֶׁשל ִעיר ,וְ ׁשֹולַ ַחת אֹותֹו לִ לְ מֹד ִמ ְק ַ
לָ חּוד ִחידֹות ְּב ַט ָ
ְמ ַפ ְרנֵ ס ּכָ לְ ֶׁשהּו...
יע ַהּיֹום ַהּנִ כְ ָסף
בֹודה ָק ָׁשה – ִהּגִ ַ
וְ כָ ְךּ ,כַ ֲעבֹר ָׁשנָ ה ְׁשלֵ ָמה ֶׁשל ֲע ָ
לּואיס
ֶׁשּבֹו ָהיָ ה ַּב ֻּק ָּפה ְסכּום ֶׁש ִה ְס ִּפיק לִ ְקנִ ּיַ ת סּוס לָ ָבן וְ נָ ֶאהִ .
ּסּוסים
סֹוחר ַה ִ
ֵ
ָהיָ ה נִ ְרּגָ ׁש ַעד ְצ ַמ ְרמ ֶֹרתִּ ,בזְ ַמן ֶׁשּנִ ּגַ ׁש ֶאל
ֶׁש ַּבּׁשּוקַ .הּלָ ה ֹלא ֶה ֱא ִמין ֶׁש ַהּיַ לְ ּדֹון ֶׁשּלְ ָפנָ יו ַמ ֲחזִ יק ִּב ְרׁשּותֹו
יׁשת סּוס ַא ִּביר וַ ֲא ִצילִ יֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ָר ָאה ֶאת
ֶאת ַה ַּסְך ַהּנִ ְצ ָרְך לִ ְרכִ ַ

לּואיס
ַה ַּמ ְט ְּבעֹות ַה ְמנַ ְצנְ צֹות – נִ ְדלְ קּו ֵעינָ יו ,וְ הּוא ִמ ֵהר לִ ְמּכֹר לְ ִ
יֹותר ֶׁש ָהיָ ה ְּב ֻא ְרוָ תֹו.
ֶאת ַהּסּוס ַהּלָ ָבן וְ ַהּיָ ֶפה ְּב ֵ
יצד
לּואיס ִעם ַהּסּוס לְ ֵע ֶבר ֵּביתֹוּ ,כְ ֶׁשהּוא ּכְ ָבר ְמ ַד ְמיֵ ן ּכֵ ַ
ּכָ ְך ָצ ַעד ִ
יע ַה ַּביְ ָתה ִמ ֵהר לִ ְקרֹא לְ ָא ִביו ֶאל ֶה ָח ֵצרּ' .בֹוא
יָ גִ יב ָא ִביוּ .כְ ֶׁש ִהּגִ ַ
ִּת ְר ֶאה ֵאיזֹו ַה ְפ ָּת ָעה ֵהכַ נְ ִּתי לְ ָך!' ָא ַמר ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּותַ .אנְ טֹונְ יֹו,
בֹותיו ַס ְּק ָרן'ַ .על ֵאיזֹו ַה ְפ ָּת ָעה ַא ָּתה ְמ ַד ֵּבר?'
ָא ִביוָ ,צ ַעד ְּב ִע ְּק ָ
ִה ְת ִחיל לִ ְׁשאֹלֶ ,אּלָ א ֶׁש ָאז ָר ָאה ֶאת ַהּסּוס ַהּלָ ָבן וְ ֶה ָהדּור ֶׁש ָע ַמד
אֹוׁשׁש,
ְּב ֶׁש ֶקט ֶּב ָח ֵצר ,וְ הּוא ּכִ ְמ ַעט ָק ַרס ַּת ְח ָּתיו ְמ ֻעּלָ ףּ .כְ ֶׁש ִה ְת ֵ
ִה ְת ִחיל לְ ַח ֵּבק ֶאת ְּבנֹו ּולְ נַ ֵּׁשק אֹותֹו ִמּכָ ל ַצד.
לּואיס ֶׁשּלִ י!'
ית לִ י סּוס לָ ָבן!' ִה ְתלַ ֵהב'ֵ .אין ּכָ מֹוָך ָּבעֹולָ םִ ,
ָ'קנִ ָ
ּוב ִׂש ְמ ָחה ַר ָּבה ָעלָ ה ַעל ּגַ ב ַהּסּוס וְ ִה ְת ִחיל לִ ְרּכֹב ִעּמֹו ֵּבין
ְ
ּוב ֱא ֶמתּ ,כְ מֹו ֶׁש ָּת ִמיד ָא ַמרֹ ,לא ָהיָ ה ְמ ֻא ָּׁשר
ָה ְרחֹובֹות וְ ַה ָּב ִּתיםֶ .
ִמ ֶּמּנּוַ .אְך ֵמאֹותֹו יֹום וָ ֵאילַ ְך ָהיָ ה ַאנְ טֹונְ יֹו רֹוכֵ ב ַעל ַהּסּוס ַהּלָ ָבן
יחֶ ,את
בֹודתֹו הּוא ִהזְ נִ ַ
יֹומם וָ לַ יְ לָ הּ ,כִ ְמ ַעט ְּבלִ י ַה ְפ ָס ָקהֶ .את ֲע ָ
ָ
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה הּוא ָׁשכַ ח ,וְ ַרק ֶאת ַהּסּוס ַהּלָ ָבן ָא ַהב.
לּואיס ֶׁש ָר ָאה ְּב ֵעינַ יִ ם ּכָ לֹות ֵאיְך ָא ִביו הֹולֵ ְך
ִ
וְ נֶ ְעלָ ם ֵמ ַחּיָ יוֹ ,לא ָמ ָצא ָמקֹום לְ ַע ְצמֹו ֵמרֹב
יע
ַצ ַער'ֲ .אנִ י הּוא ֶׁשּגָ ַר ְמ ִּתי לְ ַא ָּבא לְ ַהּגִ ַ
לַ ַּמ ָּצב ֶׁשּלֹו ַהּיֹום '...יִ ְּסרּו אֹותֹו נְ ִקיפֹות
יתי קֹונֶ ה לֹו ֶאת ַהּסּוס
ַמ ְצּפּון'ִ .אם ֹלא ָהיִ ִ
ַהּלָ ָבן ,הּוא ָהיָ ה נִ ְׁש ָאר ַא ָּבא ָה ָאהּוב וְ ָה ָרגִ יל
יע
ֶׁשּלִ יֲ .אנִ י ֻמכְ ָרח לַ ֲעשֹוֹת ַמ ֶּׁשהּו!' ִהּגִ ַ
רּורהְּ .ב ֵע ָצה ַא ַחת ִעם ִאּמֹו
לְ ַמ ְס ָקנָ ה ְּב ָ
לּואיס ֶאת ַהּסּוס ַהּלָ ָבן ְּב ִאיׁשֹון לַ יְ לָ ה,
לָ ַקח ִ
ּסּוסיםַ .הּלָ ה ֵה ִׁשיב
סֹוחר ַה ִ
וְ ֶה ֱחזִ יר אֹותֹו לְ ֵ
לֹו ְׁשנֵ י ְׁשלִ יׁש ֵמ ַה ְּמ ִחירְּ ,ב ַט ֲענָ ה ּכִ י ְמ ִחירֹו
ּלּופי ַהּיָ ַדיִ ם.
יָ ַרד ִּבגְ לַ ל ִח ֵ
נֹור ָמלִ יֶׁ ,ש ִּמ ְתיַ ֵחס
לּואיס זֶ ה ֹלא ָהיָ ה ִאכְ ַּפת .הּוא ֶה ְע ִּדיף ַא ָּבא ְ
לְ ִ
אֹוהב אֹותֹוֶׁ ,ש ְּמ ַׂש ֵחק ִאּתֹו ,וְ ֹלא ַא ָּבא ֶׁשרֹוכֵ ב ּכָ ל ַהּיֹום
ֵאלָ יוֶׁ ,ש ֵ
ַעל סּוס לָ ָבןִּ .ב ְׁש ִביל ַא ָּבא ֶׁשּכָ זֶ ה הּוא ָהיָ ה ַמ ְסּכִ ים ּגַ ם לְ ַׁשּלֵ ם
ֶאת ְמ ִחירֹו ֶׁשל סּוס ָׁשלֵ םַּ ...בּב ֶֹקרּ ,כְ ֶׁש ָר ָאה ַאנְ טֹונְ יֹו ֶׁש ַהּסּוס
ַהּלָ ָבן נֶ ְעלַ ם ,הּוא ִה ְׁשּתֹולֵ לִ .איׁש ֹלא ּגִ ּלָ ה לֹו ֵאיְך ּולְ ָאן נֶ ְעלַ ם
יהם ָׁשב
יֹומיִ ם ָק ִׁשיםֲ ,א ָבל לַ ַא ֲח ֵר ֶ
ַהּסּוסָ .ע ְברּו ַעל ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ַ
ַאנְ טֹונְ יֹו לִ ְהיֹות ָה ַא ָּבא ַה ֻּמּכָ ר וְ ָה ָאהּוב ֶׁש ָּת ִמיד ָהיָ ה לָ ֶהםַ .ה ַּפ ַעם
הּוא ּכְ ָבר ֹלא ָר ָצה ֶׁשּיִ ְהיֶ ה לֹו סּוס לָ ָבן.
•
אֹומר:
ֵ
יֵ ׁש ּכָ אן ּכַ ָּמה ְמ ָס ִריםֲ ,א ָבל נִ ְת ַמ ֵּקד ְּב ֶא ָחדַ .ה ִּפ ְתּגָ ם
לֹומֹותיכֶ םֵ ,הם ֲעלּולִ ים לְ ִה ְתּגַ ֵּׁשם'ֹ .לא ָּת ִמיד ַמה
ֵ
ִ'הּזָ ֲהרּו ֵמ ֲח
ֶּׁש ֲאנַ ְחנּו חֹולְ ִמים ָעלָ יו הּוא ֶּב ֱא ֶמת טֹוב ִּב ְׁש ִבילֵ נּוּ .כְ ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
רֹוצים ַמ ֶּׁשהּו ,הּוא נִ ְר ֶאה לָ נּו ָקסּום; ּכְ ֶׁש ַּמ ִּׂשיגִ ים אֹותֹו – ְק ָצת
ִ
אֹותם,
ָּפחֹותָ ...אז ַּת ְחלְ מּו ַעל ְּד ָב ִרים ֶׁשּגַ ם ּכַ ֲא ֶׁשר יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ָ
אֹותם.
ַּת ְמ ִׁשיכּו לִ ְרצֹות ָ
באדיבות "שלום לעם"

