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שני יהודים נפגשים ורוצים להתפלל במניין .אלא מה? הם היחידים שם.
מה עושים? אומר אחד :אני ואתה ,אתה ואני ,שנינו ביחד  -זה כבר .6
עכשיו תגיד את זה גם אתה  -ויש  !12אז  2מיותרים ,בוא נלך...

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ויחי תשפ"ב

ַא ֲה ַבת ַא ִחים

שאלות בפרשה
 .1כמה שנים חי יעקב במצרים?
 .2על ראשו של מי הניח יעקב את יד שמאלו?
 .3את איזה מקום בארץ ישראל קיבל יוסף ,כהבטחתו של יעקב?
 .4מי מבני יעקב נמשל לנחש?
 .5מי מבני יעקב נמשל לאיילה?
 .6מי מבני יעקב נמשל לזאב?
 .7בן כמה שנים היה יעקב אבינו במותו ,והיכן נקבר?
 .8באיזה גיל נפטר יוסף הצדיק?
חידת חדגא:
איזה ביטוי זהה בברכת יעקב לבניו ובברכות בלעם הרשע?
חידת פולקעִ :מצאו בפרשה את המילים הבאות:
עשר ,ארבעים ,שבעים

נֹותיו ָה ַא ֲחרֹונֹות ֶׁשל יַ ֲעקֹב
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת ַעל ְׁש ָ
ְּב ָפ ָר ַׁשת "וַ יְ ִחי" ַה ָ
אֹותם .יַ ֲעקֹב
ּובנָ יו וְ ֵב ַרְך ָ
יֹוסף ָ
ָא ִבינּו .לִ ְק ַראת מֹותֹוָ ,ק ָרא יַ ֲעקֹב לְ ֵ
יהם" :יְ ִׂש ְמָך
הֹורים ְמ ָב ְרכִ ים ֶאת יַ לְ ֵד ֶ
דּועּ ,בֹו ַה ִ
ָא ַמר ֶאת ַה ָּפסּוק ַהּיָ ַ
ֹלקים ּכְ ֶא ְפ ַריִ ם וְ כִ ְמנַ ֶּׁשה".
ֱא ִ
ּדּוע ָר ָצה יַ ֲעקֹב ֶׁשּכֻ ּלָ נּו
ּומנַ ֶּׁשה? ַמ ַ
ּדּוע ָּב ַחר יַ ֲעקֹב ַּדוְ ָקא ְּב ֶא ְפ ַריִ ם ְ
ַמ ַ
ּדֹומים לִ ְמנַ ֶּׁשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם?
נִ ְהיֶ ה ִ
ֶא ָחד ַה ֶה ְס ֵּב ִרים לְ כָ ְך הּוא ֶׁש ֵּבין ֶא ְפ ַריִ ם לִ ְמנַ ֶּׁשה ָׂש ְר ָרה ַא ֲה ַבת ַא ִחים
אֹותם ,הּוא ִׂשּכֵ ל
יֹוד ִעים ֶׁשּכַ ֲא ֶׁשר יַ ֲעקֹב ָר ָצה לְ ָב ֵרְך ָ
ֲחזָ ָקהֲ .אנַ ְחנּו ְ
יח ֶאת יַ ד יְ ִמינֹו ַעל רֹאׁש ֶא ְפ ַריִ ם וְ ֶאת ְׂשמֹאלֹו
לֹומר – ִהּנִ ַ
ֶאת יָ ָדיוּ ,כְ ַ
ַעל רֹאׁש ְמנַ ֶּׁשה ,לַ ְמרֹות ֶׁש ְּמנַ ֶּׁשה ָהיָ ה ַה ְּבכֹור וְ ָהיָ ה ַמ ְת ִאים ֶׁש ַעל
יח יַ ֲעקֹב ֶאת יְ ִמינֹו.
רֹאׁשֹו יַ ּנִ ַ
ַה ִאם ְמנַ ֶּׁשה ִה ְת ַע ְצ ֵּבן ַעל ּכָ ְך? ַה ִאם הּוא ִקּנֵ א ְּב ֶא ְפ ַריִ ם? ֹלא! ַה ִאם
"אנִ י ֲהכִ י ָחׁשּוב"? ֹלא וָ ֹלא! ּכִ י ְמנַ ֶּׁשה
ֶא ְפ ַריִ ם ִה ְתּגָ ָאה וְ ָא ַמר לִ ְמנַ ֶּׁשה ֲ
וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָא ֲהבּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ְמאֹד ,וְ ֹלא ָהיָ ה ִאכְ ַּפת לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם
ֶׁש ַה ֵּׁשנִ י יִ ָּב ֵחר וְ יִ זְ ּכֶ ה ַּבּכָ בֹוד.
ּוב ֶע ֶצם ֵּב ַרְך ֶאת ּכֻ ּלָ נּוֶׁ ,שּנִ זְ ּכֶ ה
אֹותנּו ְ
ָ
יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ְּב ִב ְרכָ תֹו לִ ֵּמד
לֶ ֱאהֹב זֶ ה ֶאת זֶ הּ ,כְ מֹו ֶׁש ְּמנַ ֶּׁשה וְ ֶא ְפ ַריִ ם ָא ֲהבּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ֶּב ֱא ֶמת!

תמונות בפרשה

"נפתלי אילה שלוחה"  -מבוך

ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!
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האיילה איבדה
את דרכה.
ִעזרו לה להגיע
אל העדר!

