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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת ויצא תשפ"ב

 .1מי עלו וירדו בסולם ,בחלום יעקב?
 .2מדוע לא השקו הרועים את הצאן מהבאר?
 .3מי היתה הגדולה – לאה או רחל?
 .4מי ילדה את שמעון?
 .5מי ילדה את יוסף?
 .6מה היה שם השפחות של רחל ולאה?
 .7מי גנב את התרפים של לבן?
 .8האם לבן מצא אותם בסוף?
חידת חדגא:
איזה אגוז הוא גם שם קדום של מקום?
חידת פולקע :מצאו בפרשה דבר-מה שנקרא כשם המקום
בו הוא נמצא ,אך בניקוד אחר!

תמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!
1

פרשה מאירה
ּכֹוח ִּבזְ כּות ָה ֱאמּונָ ה
ַ

שאלות בפרשה
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איש" :דוקטור ,יש לי בעיה .אני מרגיש כמו גשר!"
רופא" :תגיד ,מה עובר עליך?!"
איש 47" :מכוניות 2 ,משאיות וטרקטור אחד"...
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בּוע 'וַ ּיֵ ֵצא' ְמ ֻס ָּפר ַעל יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ֶׁש ָהיָ ה ְּב ָח ָרן ֵא ֶצל
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
לָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ,וְ ַעל ָר ֵחל וְ לֵ ָאה .יַ ֲעקֹב ָע ַבד ֵא ֶצל לָ ָבן ְּבנֶ ֱא ָמנּות
ַר ָּבהֲ ,א ָבל לָ ָבן ֹלא ֵה ִׁשיב לֹו ּכִ גְ מּולֹו .לָ ָבן נִ ָּסה לְ ַרּמֹות ֶאת
יַ ֲעקֹב ְּפ ָע ִמים ַרּבֹות .הּוא ֶה ֱחלִ יף לֹו ֶאת ָר ֵחל ְּבלֵ ָאה ,וְ גַ ם ֹלא
בֹודתֹו.
ִׁשּלֵ ם לְ יַ ֲעקֹב ּכָ ָראּוי ַעל ֲע ָ
ּכֹוע ִסים
ִאם ָהיִ ינּו ֲאנַ ְחנּו ִּב ְמקֹומֹו ֶׁשל יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ,יִ ָּתכֵ ן וְ ָהיִ ינּו ֲ
יׁשים ִׂשנְ ָאה ּכְ לַ ֵּפי לָ ָבן וְ אּולַ י ּגַ ם ְמנַ ִּסים לְ ַה ֲחזִ יר לֹו
ּומ ְרּגִ ִ
ְמאֹוד ַ
ּומ ְמ ִׁשיְך ֶאת ַחּיָ יו ,לַ ְמרֹות
גּוע ַ
ּכִ גְ מּולֹו ָה ַרעֲ .א ָבל יַ ֲעקֹב נִ ְׁש ַאר ָר ַ
יח לְ ִה ְת ַא ֵּפק ּולְ ַה ְמ ִׁשיְך ּכָ ָרגִ יל?
יצד יַ ֲעקֹב ִה ְצלִ ַ
ּכָ ל ַהּק ִֹׁשיּ .כֵ ַ
יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו יָ ַדע ֶׁש ַּבּסֹוף ַה ַּמ ָּצב יִ ְס ַּת ֵּדר .הּוא יָ ַדע ְּבוַ ָּדאּות
ֶׁש ֶּב ָע ִתיד הּוא יַ ֲחזֹר לְ ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען וְ ָׁשם הּוא יּוכַ ל לִ ְהיֹות ִעם
ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ְּב ִׂש ְמ ָחה .לְ יַ ֲעקֹב ָהיְ ָתה ֱאמּונָ ה ֲחזָ ָקה ַּב ַה ְב ָטחֹות
יח לְ ַא ְב ָר ָהם ּולְ יִ ְצ ָחקָ .ה ֱאמּונָ ה ֶׁשה' ַמנְ ִהיג אֹותֹו
ֶׁשה' ִה ְב ִט ַ
מֹודד מּול ַה ְּב ָעיֹות
ּכֹוח לְ ִה ְת ֵ
ַ
וְ עֹוזֵ ר לֹוְּ ,בוַ ַּדאי נָ ְתנָ ה לֹו
ֶׁשּנִ ְקרּו ְּב ַד ְרּכֹו.
טֹובה,
אֹותנּו ְּב ֶד ֶרְך ָ
ׁשֹומ ַע ,וְ הּוא ַמנְ ִהיג ָ
רֹואה וְ ֵ
ִאם נִ זְ ּכֹר ֶׁשה' ֶ
מֹודד מּול ָה ֶא ְתּגָ ִרים ֶׁשל ַה ַחּיִ ים וְ ַאף
נּוכַ ל ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו לְ ִה ְת ֵ
יח!
לְ ִה ְת ַעּלֹות ,לְ ִה ְת ַק ֵּדם ַעל יָ ָדם ּולְ ַה ְצלִ ַ

כלים במעגלים  -מצאו  7הבדלים!

ּוב ִׁש ִרים
"ּב ִׂש ְמ ָחה ְ
ְ
ּובכִ ּנֹור"
ְּבתֹף ְ

