סיפור השבוע
מאיר'קה ישב על ע האור הענק .עיניו נעוצות היו בחלו הבית
הסמו .עמדו ש אב ובנו הקט .ידי האב לפתו בכח את זרועות
הב ,והוא צעק עליו בחומרה" :מה אתה חושב ,שאת ל לגדל כמו
מאיר'קה השובב? לא ,הב שלי ילמד ב "חיידר" ,יחזור על שיעוריו
ולא יתרוצ כמו פרא " אד ברחובות...לא!! חלילה ,הב שלי לא
יהיה כמו מאיר'קה השובב!"...
מאיר'קה זנק מ הע ארצה ואמר לעצמו" :עד כדי כ הגעתי ,שאני
הוא הדגמה הרעה לכל העיר סלוצק?!" מיד סבב על עקביו ,ובלבו
החלטה נחושה לעשות מעשה.
מאיר'קה ב השתי עשרה היה ילד מכשר מאוד ,עילוי ממש ,א
שובב גדול היה ,ידיד לכל כלבי העיר ואח ורע ליוני שעל הגגות.
בכל עתותיו מבלה היה בצמרות העצי ועל שפת הנהר.
עתה ,כששמע את גערת האב ,יצא אל השוק ,קנה כמה כעכי
ואס $את כל ידידיו הכלבי" .שלו לכ" ,אמר" ,הא לכ פיסת
כע ,וחסל סדר החברות בינינו".
מיד הל לביתו ואמר להוריו" :אני נוסע לישיבה"" .מה?!" קראה
הא ,והסיר שבידיה כמעט נפל מרב תדהמה" .איזה תעלול חדש
אתה זומ?" שאל האב בחשדנות" .אבא" ,חזר מאיר'קה על דבריו
בנחישות" ,הפע אי זה משחק .אני מתכו בכל הרצינות – אני
נוסע לישיבה!"
קרא האב למאיר'קה אליו ,התבונ עמוקות בתו עיני הב ואמר:
"הפע הילד רציני...ולאיזו ישיבה אתה רוצה ללכת?" "לוולוז'י!"
השיב מאיר'קה באופ נחר .שמע האב ופר בצחוק" :חה ,חה,
חה" "מאיר'קה שלי ,שאינו יודע חומש ,שלא למד משניות ומעול
לא פתח גמרא – רוצה לנסע לוולוז'י .בוולוזי' ,יקירי ,אפילו
הכלבי לא יתיידדו אית .בשביל להתקבל בוולוז'י יש לדעת שני
סדרי גמרא על"בורי! ידעת את זה ,מאיר'קה?"
"אבא" ,חזר מאיר'קה על דבריו" ,אני רוצה לנסוע לוולוז'י וש
להתחיל ללמוד .וא לא תתנו לי את הכס $הדרוש לצור הסיעה
– אל רגלי!" "הרב בשיעור בבית הכנסת" ,מלמל האב" ,אמר,
שאי אד לומד אלא במקו שלבו חפ .מי יודע ,אולי ש
בוולוז'י ייטיב מאיר'קה שלי את מעשיו ויגדל לאד רציני? ארזו
לו הוריו את חפציו ,צידו אותו בכס $ובצידה לדר ,ו מאיר'קה ב
השתי עשרה יצא לבדו לדרכו – לוולוז'י.
חלפו שלשה ימי ,ולישיבת וולוז'י נכנס ,בצעדי נמרצי ,ילד
קט קומה ועז מבט ובקול צלול שאל" :היכ חדרו של ראש

הישיבה?" התבוננו הבחורי בילדו בתמיהה ,א למשמע קולו
הבוטח לא שאלו שאלות ומיד הראו לו את הדלת.
נקש מאיר'קה על דלתו של ראש הישיבה ,וכאשר נשמע מבפני
קולו המזמי של הגאו רבי חיי מוולוז'י ,פתח מאיר'קה בלא
היסוס את הדלת ואמר" :שלו עליכ!" "עליכ השלו" ,השיב
הרב" ,מה בקשת ,נערי?" "אני רוצה להיכנס לישיבה!" השיב
מאיר'קה בלי היסוס" .ומה אתה יודע ,נערי?" שאל הרב" .אינני
יודע מאומה" ,אמר מאיר'קה בלי בושה" ,אבל אני רוצה ללמד!"
התבונ רבי חיי בעיניו הנוצצות של מאיר'קה והבי ברוח קדשו ,כי
כוחות נפש עצומי טמוני בילד הזה .צבט רבי חיי בלחיו של
הנער ואמר לו" :א תרצה – תוכל .קו והכנס לישיבה!"
מאיר'קה פסע בעקבות ראש הישיבה והתיישב מיד ללמד .רבי חיי
סדר לו מלמדי למשניות ,לגמרא ולהלכה ,ומאיר'קה – בצימאו
שאי כדוגמתו – למד בשקידה עצומה .כעבר שלשה חודשי היה
מאיר'קה ב ישיבה לכל דבר.
חלפו כשמונה שני ,ומאיר'קה היה מגדולי למדני וולוז'י .ואז יו
אחד ,קבל מכתב מהבית .לאביו של מאיר'קה היה בית מלאכה ברחוב
החיטי בסלוצק .וכ כותבת אמו של מאיר'קה" :שריפה פרצה
בעירנו ,וכל שורת בתי המלאכה של החיטי עלתה בלהבות ,וביניה
ג חנותו של אבא .ועתה נשבר מטה לחמנו ,ואי לנו במה לפרנס
את המשפחה .ברו ה' ,עשית צעד נפלא ,ואנו גאי שבננו לומד
בוולוז'י .א כבר בחור מבגר אתה ולמדת הרבה .עכשיו ,כשנשארנו
בלי פרנסה ,אנה ,חזר הביתה ועזר לאבא לשק את חנותו"...

ברכות
מזל טוב לאיתי ורויטל בשארי הי"ו ולכל בני משפחותיה לרגל
הולדת הבת )נכדה למשפחת דנינו( יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו
לגדלה ע כל יוצאי חלציכ באושר ,שמחה ונחת לאהבת תורה
ויראת שמי ,וימצאו ח ושכל טוב בעיני אלוקי ואד.
מזל טוב לאחיה ומיכל עטרי הי"ו ולכל בני משפחותיה לרגל הולדת
הב .יהי רצו מלפני שוכ מרומי שתזכו לגדלו באושר ,שמחה ונחת
לאהבת תורה ויראת שמי ,וימצא ח ושכל טוב בעיני אלוקי
ואד.

תשובות וזוכה
התשובות הנכונות לפרשת וישלח ה:
 –1ג'  "2א'  "3ד'  "4ב'  "5ג'  "6א'  "7ב'  "8ג'  "9א'  "10ג'
עקב אילוצי ש הזוכה יפורס בשבוע הבא

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
רחמי ב ורדה נחו ז"ל
יחיאל )יחיא( ב יוס $ונעמה ארז ז"ל
ר' משה ב סוליקא עמור ז"ל
משה ב עילו ביטו ז"ל
ששונה גוהרי בת שמעו הכה ז"ל

חיי ב אליס עצי ז"ל
יעקב ב יוס $באייבצ'יוב ז"ל

שרה מזל טוב בת לאה סימ טוב ז"ל
חנה )חנינה( בת בודה עמור ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.א

אשר ב ר' שמעו הופמ ז"ל
יו טוב ב סלחה שר ז"ל

חנה אסתר בת דוד קרייטנברג ז"ל

יהי רצו שישלח הקב"ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל ל:
אברה ב מסעודה אמיר הי"ו שמעו ב רחמה דנינו הי"ו הילד ב ציו יונה ב חנה אביגיל הי"ו נוריאל ב גוהרה נאמ
חנה בת מסעודה הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
אושרת בת ציפורה כה הי"ו
".057
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הי"ו

פרשת מקץ ה – תשסח'

בס"ד

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
ילדי יקרי ,עשר שני בבית הסהר נגזרו על יוס ,$ונוספו לו
עוד שנתיי על שתלה תקוותו בשר המשקי ואמר לו" :כי א
זכרתני את והזכרתני אל פרעה ".כעת הגיע הזמ להוציאו מבית
הסוהר להעלותו לגדולה.
פרעה מל מצרי חול ,ובחלומו – עומד הוא על היאור ,ומה
רואות עיניו? מ היאור עולות שבע פרות יפות מראה ובריאות
בשר ,וה רועות באחו " באחווה וברעות .והנה עולות אחריה מ
היאור ,שבע פרות רעות מראה ודקות בשר .הפרות הצנומות
אוכלות את שבע הפרות הבריאות וה משארות רזות כמו שהיו.
התעורר פרעה בבהלה ,אול מיד נרד בשנית ,וחול חלו שני,
משונה יותר מהראשו :שבע שבלי עולות בקנה אחד ,וה יפות
ומלאות .והנה ,עולות אחריה שבע שבלי דקות ושדופות ,אשר
בולעות את שבע השבלי המלאות ,ופרעה מתעורר בבהלה.
בבוקר היה פרעה מבוהל ,ורוחו מטלטלת בקרבו כמו פעמו ,הוא
לא הבי את חלומו ,ולא ידע מה פתרונו .שלח פרעה לכל חרטומי
מצרי וחכמיה ,וה פתרו לו את החלו כראות עיניה ,אבל א$
פתרו לא הניח את דעתו.
שר המשקי נזכר ביוס ,$ומזכירו לפני פרעה ,אול לא מזכיר את
שמו של יוס ,$אלא מזכירו בלשו גנאי :נער ,עברי ,עבד שאינו
מכיר אפילו את שפתנו ,ולא יכול לעלות לגדולה .יוס $מוצא
מהבור ,מתגלח ומחלי $בגדיו בבגדי חדשי ומופיע בפני פרעה.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'
 .1כמה חלומות חל פרעה?
א .חלו אחד.

פרעה סיפר ליוס $חלומותיו ,וכי הפתרונות של החרטומי אינ
נראי לו נכוני ,והוסי $ואמר כי שמע על יוס $שהוא שומע
חלו ויודע את פתרונו.
יוס $הבהיר לפרעה ,כי אי זה תלוי בו ,אלא באלוקי ,ואז פתר
לו את החלו :חלו פרעה אחד הוא .שבע שני טובות תבאנה
על מצרי ,שבע שנות שפע ושגשוג שכבר החלו .אול לאחריה,
תבואנה שבע שנות רעב קשות .החלו נשנה פעמי ,כדי להדגיש
שהקדוש ברו הוא ממהר לעשות זאת.
המלי יוס $לפרעה להפקיד איש חכ ונבו על כל אר מצרי,
אשר ידאג לצבור את התבואה הרבה בשנות השבע .ובשנות הרעב
הרעות יפתח את האוצרות ויחלק לרעבי .פרעה מינה את יוס$
לשליט על כל אר מצרי ,הסיר טבעתו מעל ידו ונתנה ליוס.$
הרעב היה ג באר כנע ,וכשנודע ליעקב כי במצרי מוכרי
אוכל ,שולח הוא את בניו לקנות אוכל ,וכ נוצר המפגש בי יוס$
לאחיו .יוס $מתנכר לאחיו ואומר לה כי ה מרגלי .אחיו של
יוס ,$טועני שאינ מרגלי ,ומספרי ליוס $על משפחת ,יש
לה אב זק ושני עשר ילדי ,האחד איננו והאחד שהוא ב
זקוני נשאר ע אביו.
יוס $אוסר את אחיו שמעו ושולח אות להביא את בנימי.
תחילה יעקב מסרב לשלוח את בנימי ,ורק כאשר יהודה מתחייב
להיות ערב להחזיר את בנימי ,ה חוזרי למצרי ע בנימי.

)לפחות חלק מהשאלות עפ"י "אוצרות התורה לילדים" שלמעלה(

ב .שני חלומות.

ד .שלש חלומות.

ג .שבע חלומות.

 .2מי מאחיו של יוס $לא ירדו בפע הראשונה לשבור אוכל ממצרי?
ב .יהודה.

א .ראוב.

ד .בנימי.

ג .שמעו ולוי.

 .3כמה בני נולדו ליוס $במצרי ומה שמ?
ב .ב אחד " אפרי.

א .ב אחד " מנשה.

ג .שני בני ובת – מנשה ,אפרי ואסנת.

ד .שני בני – מנשה ואפרי.

 .4מה ביקש יוס $מפרעה אחרי שפתר לו את החלומות?
א .שיוציא אותו מבית הסוהר .ב .שימנה אותו לשליט על מצרי .ג .שימנה איש כאחראי לאיסו $האוכל בשנות השבע .ד .בשניה בשמי.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' עד ו' ,ז' וח'
" .5ותפע רוחו" כיצד פיעמה רוחו של פרעה?
א .כמו תופי.

ג .כמו פעמו.

ב .כמו מצלתיי.

ד .כמו חצוצרה.

 .6על מאסרו של שמעו נאמר "...ויאסור אותו לעיניה) "...פרק מב'( מה ההדגשה בפסוק שאסרו לעיניה מלמדת?
א .אסרו לעיניה ,וכשעזבו הוציא אותו .ב .רצה להרגיז ,כפי שעשו לו.

ג .לפני שאסר את שמעו עיניה היו סגורות.

ד .א' וג' נכונות.

 .7מהיכ בפרשתנו למד רבי אליעזר שהשט מקטרג בשעת סכנה?
ב .כאשר הגיעו למצרי שמו אות בבית הסוהר.

א .בשנות הרעב נרקבה תבואת המצרי.

ד .א $תשובה לא נכונה.

ג .הנימוק לכ שיעקב לא שלח את בנימי.
ָמי" )פרק מג( למה התכוו יהודה "כל הימי"?
אתי ְל ָ ָ6ל ַהִ 4
ֶי וְ ָח ָט ִ
וְה ַ:גְ ִ9יו ְל ָפנ ָ
י ִ
ִ ..." .8א לֹא ֲה ִביא ִֹתיו ֵא ֶל ָ
א .עד סו $ימיו בעול הזה.

ב .בעול הזה ועול הבא.

ג .עד סו $ימיו של יעקב.

ד .עד סו $ימיו של בנימי.

שאלות לכיתות ז' וח'  -ממפרשים אחרים על התורה
יא?>) "...פרק מב'( לפי פירוש האב עזרא למה הכוונה "תמית"?
Aביו ֵלאמֹר ֶאת ְ@נֵי ָבנַי ִָ 9מית ִא לֹא ֲא ִב ֶ
א>ב ֶאל ִ
ֹאמר ְר ֵ
ַ " .9וֶ 4
א .תהרוג אות.

ב .תעניש אות.

ג .לא שיעקב ימית אות ,אלא שיהיה הדבר מאת ה'.

ד .תשובות ב' וג' נכונות.

>מ ַמ ֵהר ָה ֱאלו ִקי ַל ֲעֹFתו" )פרק מא'( לפי הרשב" מדוע חלו יוס $שהיה פעמיי ,לא התקיי מהר?
..." .10וְ ַעל ִה ָCנBת ַה ֲחלֲ Dַ ...Bע ָמיְִ ...
א .כי היה בשתי לילות ולא כמו פרעה בלילה אחד.
ג .זה לא כלל אמיתי ,אלא שיוס $רצה שפרעה יזדרז ,לכ אמר לו זאת.

כללי השתתפות

ב .כי חל אותו באר ישראל ולא בחו לאר ,כמו פרעה.
ד .תשובות א' וג' נכונות.

לימוד פורה ומהנה

 להניח בתיבה בבית הכנסת הספרדי המרכזי ,בבית משפחת בוחניק .או לדוא"ל  nimsin@zahav.net.il -בתו שבועיי.
 בי הפותרי נכו יוגרל ספר או שובר קניה בס  G 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

