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 שתי משוגעות הולכות ברחוב .אחת אומרת לשנייה' :אם תדעי כמה מטבעותיש לי בכיס ,אני אתן לך את שניהם!' אומרת השנייה' :שלושה!'
 -מורה' :תן לי  3מילים בנות  3אותיות' .התלמיד' :אוף ,למה אני?' המורה' :נהדר!'

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת תולדות תשפ"ב

ֹלא לְ ִה ְתיָ ֵאׁש!

שאלות בפרשה

ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ַעל יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו.
ְּב ָפ ָר ַׁשת 'ּתֹולְ דֹות' ַה ָ
סּוקים ּכָ ְך" :וַ ּיָ ָׁשב
ַא ַחת ֵמ ַה ְּפ ֻעּלֹות ֶׁש ָע ָׂשה יִ ְצ ָחקְ ,מת ֶֹא ֶרת ַּב ְּפ ִ
ימי ַא ְב ָר ָהם ָא ִביו
יִ ְצ ָחק וַ ּיַ ְחּפֹר ֶאת ְּב ֵארֹת ַה ַּמיִ ם ֲא ֶׁשר ָח ְפרּו ִּב ֵ
וַ יְ ַס ְּתמּום ְּפלִ ְׁש ִּתים".
ַה ְּפלִ ְׁש ִּתים ָס ְתמּו וְ ִקלְ ְקלּו ֶאת ְּב ֵארֹות ַה ַּמיִ ם ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו
אֹותן
ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ֶׁשּיִ ְצ ָחק ָא ִבינּו ָחזַ ר וְ ָח ַפר ֶאת ָ
ָח ַפר ,וְ ַה ָ
ּתֹורה לְ ַס ֵּפר לָ נּו ַעל ּכָ ְך? ָמה
ּדּוע ָחׁשּוב לַ ָ
ַה ְּב ֵארֹות ֵמ ָח ָדׁשַ .מ ַ
ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ֵמ ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ַהּזֶ ה ֶׁשל יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו?
רֹואים ֶׁש ָּד ָבר ֶׁש ָע ִׂשינּו וְ ִה ְת ַא ַּמ ְצנּו ָעלָ יו –
ִ
לִ ְפ ָע ִמים ֲאנַ ְחנּו
לֹומר
יח לָ נּוֲ .אנַ ְחנּו ֲעלּולִ ים לְ ִה ְתיָ ֵאׁש וְ ַ
ִה ְת ַקלְ ֵקל אֹו ֹלא ִה ְצלִ ַ
לְ ַע ְצ ֵמנּו" :טֹוב ,זֶ ה ֹלא הֹולֵ ְך ָאז ֵאין ַט ַעם לְ נַ ּסֹות ׁשּוב"...
לֹומ ִדים ֶׁש ֵאין לְ ִה ְתיָ ֵאׁש! ּגַ ם יִ ְצ ָחק ָהיָ ה
ִמּיִ ְצ ָחק ָא ִבינּו ֲאנַ ְחנּו ְ
יָ כֹול 'לְ ָה ִרים יָ ַדיִ ם' ּכַ ֲא ֶׁשר הּוא ָר ָאה ֶׁש ַה ְּב ֵארֹות ֶׁש ָא ִביו ַא ְב ָר ָהם
ָח ַפר ,נִ ְס ְּתמּו ַעל יְ ֵדי ְּפלִ ְׁש ִּתים .הּוא ָהיָ ה יָ כֹול לְ ִה ְתיָ ֵאׁש ּולְ וַ ֵּתר
ּתֹורה ְמ ַס ֵּפר לָ נּו ֶׁשֹּלא ּכָ ְך נָ ַהג יִ ְצ ָחק .יִ ְצ ָחק ָׁשב
יהןַ .ה ָ
ֲעלֵ ֶ
אֹותנּו יִ ְצ ָחק ֶׁשּגַ ם
ָ
וְ ָח ַפר ֶאת ַה ְּב ֵארֹות ֵמ ָח ָדׁשְּ .בכָ ְך ְמלַ ֵּמד
נֹוס ֶפת,
ִאם ֹלא ִה ְצלַ ְחנּו ַּב ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ הּ ,כְ ַדאי לְ נַ ּסֹות ַּפ ַעם ֶ
יח!
ּוב ֶעזְ ַרת ה' ַה ַּפ ַעם נַ ְצלִ ַ
ְ

 .1בן כמה שנים היה יצחק ,כאשר התחתן עם רבקה?
 .2כמה שני אחר חתונתם של יצחק ורבקה ,נולדו להם בנים?
 .3מי יצא הראשון  -יעקב או עשיו?
 .4לאן הלכו יצחק ורבקה בזמן הרעב?
 .5מי אמר למי" :עלי קללתך בני"?
 .6מדוע צעק עשיו צעקה גדולה ומרה?
 .7מדוע בקשה רבקה מיעקב לברוח לחרן?
 .8מהי הסיבה לכך שגם יצחק ביקש מיעקב ללכת לחרן?
חידת חדגא:
איזו עיר בארץ נקראת על שם אחת מהבארות שחפרו עבדי יצחק?
חידת פולקע:
מהיכן למדו חכמים בדרשתם ,שעוונותיו של חתן נמחלים?

תמונות בפרשה

מילים מבולבלות

ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!

זהו את המילים והביטויים מתוך "חמישי" של הפרשה
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רח' מאה שערים

Me'a She'arim St.
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הר ובכיו
__________
אש הגן
__________
בור עב
__________
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תיק זן
__________
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מעש
__________
מעט מים
__________
גזע ידיים
__________
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צדד צילו
__________
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הבשילה
__________
קטנה
__________
העשב
__________
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הכריש חד
__________

