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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת מקץ-חנוכה תשפ"ב

 עד מתי הספיק האוכל של הכלב? עד עצם היום הזה... מה הקשר בין ברסלבר לסטודנט? לשניהם חשוב הציון... -מה זה חמור? זברה שירדה מהפסים...

פרשה מאירה
ׁשּועה ּכְ ֶה ֶרף ַעיִ ן
יְ ָ

שאלות בפרשה
 .1כמה פרות היו בחלומו של פרעה?
 .2לְ מה נמשלו השיבולים המלאות?
 .3מדוע ראה פרעה שני חלומות דומים ,לפי פתרונו של יוסף?
 .4מה הציע יוסף לפרעה לעשות כדי להתכונן לרעב?
 .5מה היו שמותיהם של בני יוסף?
 .6כמה מבני יעקב ירדו לשבור אוכל במצרים בתחילה?
 .7במה האשים יוסף את אחיו?
 .8האם בנימין באמת גנב את הגביע?
חידת חדגא :בפרשה מופיעים שמות של
שניים מספריו של רבי יוסף קארו .מהם?
חידת פולקע:
שוברים אותו אבל הוא לא שביר .למה הכוונה? (מתוך הפרשה)

תמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!
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ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ַה ֲחלֹומֹות ֶׁשל ַּפ ְרעֹה ֶמלֶ ְך
ְּב ָפ ָר ַׁשת ִמ ֵּקץ ַה ָ
ּיֹוסף ַה ַּצ ִּדיק נָ ַתן לַ ֲחלֹומֹותַּ .פ ְרעֹה
ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ַעל ַה ִּפ ְתרֹון ֶׁש ֵ
יֹוסף ַעד ֶׁשהּוא ִמּנָ ה אֹותֹו
ָהיָ ה ּכָ ל ּכָ ְך ְמ ֻר ֶּצה ִמ ְּד ָב ָריו ֶׁשל ֵ
סּורים,
יֹוסף יָ ָצא זֶ ה ַע ָּתה ִמ ֵּבית ָה ֲא ִ
לִ ְהיֹות ַה ִּמ ְׁשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְך! ֵ
ּומּיָ ד ָה ַפְך לִ ְהיֹות ּכְ מֹו ֶמלֶ ְך ,לַ ְמרֹות ֶׁש ַה ָּד ָבר נִ ְר ָאה ֹלא
ִ
ֶהגְ יֹונִ י ִּבכְ לָ ל!
יֹוסף ֶא ְפ ָׁשר לִ לְ מֹדֶׁ ,שּגַ ם ִאם נִ ְר ֶאה לָ נּו
ֵמ ַה ִּסּפּור ֶׁשל ֵ
לִ ְפ ָע ִמים ֶׁש ֵאין ִסּכּוי וְ ַה ַּמ ָּצב ֹלא נִ ָּתן לְ ִׁשּנּויְּ ,בכָ ל זֹאת ּכְ ַדאי
יֹוסף יָ ָצא
יע ִּבן ֶרגַ עִ .אם ֵ
ׁשּועה יְ כֹולָ ה לְ ַהּגִ ַ
לְ ַה ֲא ִמין ֶׁש ַהּיְ ָ
ּומּיָ ד ָה ַפְך לַ ִּמ ְׁשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְך ֶׁשל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם
ִמ ֵּבית ַהּס ַֹהר ִ
ַהּגְ דֹולָ הָ ,אז ּגַ ם ְּד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים יְ כֹולִ ים לִ ְקרֹות!
נֹותנֶ ת לֹו ּכֹוחֹות ָּת ִמיד לַ ֲעבֹר
ָה ֱאמּונָ ה ֶׁשל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶ
יעה
ימיםִ .מּתֹוְך ָה ֱאמּונָ ה ַּבה' וְ ַהּיְ ִד ָ
ּומ ָּצ ִבים ֹלא נְ ִע ִ
ַמ ְׁש ְּב ִרים ַ
ֶׁש ַהּכֹל ֶא ְפ ָׁש ִריַ ,עם יִ ְׂש ָר ֵאל ֶה ֱחזִ יק ַמ ֲע ָמד ְּב ֶמ ֶׁשְך ַאלְ ֵפי
יע.
יע לְ ָמה ֶׁשהּוא ִהּגִ ַ
ָׁשנִ ים וְ ִהּגִ ַ
יׁשּיִ ים ֶׁשּלָ נּוָ ,ה ֱאמּונָ ה ְּבכָ ְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה טֹוב
וְ כָ כָ ה ּגַ ם ַּב ַחּיִ ים ָה ִא ִ
ּכֹוח ָּת ִמיד!
אֹותנּו וְ לָ ֵתת לָ נּו ַ
טֹובה ,יְ כֹולָ ה לְ ַחּזֵ ק ָ
וְ ֶׁש ַהּכֹל לְ ָ

שבע הפרות ִ -מצאו  2פרות דומות!

