
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חידות השבוע
 ב�כיתות א

 אותנו בערב ע	 ישראל אומרי	
 אחת בשבתות מברכי	 ומקווי	

 והשנייה כל לילה על הכרית מתפללי	
 כפסוקי	 אנו בפרשה מופיעי	

 ? אנו ומי אמר אותנו לראשונהימ
 

 ד�כיתות ג
 על אבי" עבדתי"בעת הברכה אני 

 אבל אני לא את� את ההזדמנות הזאת לבני
עלי למי מגיעה " לעבוד"א	 הוא ינסה 

 הברכה
אני אלמד אותו שהברכה לא קשורה 

 לבכורה
?  לאיזה סיפורי	 הוא מתייחס?  מי מדבר

איזה רעיו� חשוב עומד מאחורי השורה 
 ?האחרונה של החידה

 
 ו�הכיתות 

 י	על מיטתו יעקב מבר� את כל הבנ
 שמגלה למה ה	 מיועדי	, ברכה לכל אחד

חו� מזוג אחד שלה	 לא מגיעה ברכה אלא 
 קללה

ולא תהיה לה	 ; ה	 לא יהיו שוב ביחד
 .נחלה

שלה	 " קללה"מהי ה?  על איזה זוג מדובר
יש כאלו ?  אות	" מקלל"ומדוע יעקב 

שמסבירי	 שהקללה היא לאו דווקא 
 ?הכיצד, לרעה

 
 אתגר בעקבות האבות

י ברכה לכל אחד /נסח: ת יעקבבעקבו
 ! סביב שולח� שבתשבמהמשפחה שיו

 

 !זה לא קל לבר� אחרי	
בשיעור חברה בכיתה שלה	 .  מידי	 בכיתה חיכו כל השבוע לשיעור חברההתל

משתתפי	 שאר התלמידי	 ששבה תלמיד אחד מנהל דיו� , היו מקיימי	 מליאה
לאחרונה המורה .  כל מיני ענייני	ביחס ל להביע את עצמ	 הילדי	 נהנו.  בה

 הא	 ה	 :  היא התחילה לתהות.  שמה לב שהתלמידי	 פיתחו צד ביקורתי חזק
 ?יכולי	 להיות ג	 חיוביי	 ביחס לאחרי	

על כל שולח� היה ד% .  כאשר ה	 הגיעו לשיעור חברה ה	 ראו שמשהו היה שונה
 כל אחד יבחר :  "כול	 התיישבו והמורה נתנה את ההוראות.  מקופל לשניי	

."  על חצי הד% יכתוב שלושה דברי	 שהוא לא אוהב אצל אותו ילדותלמיד אחד 
חלק .  י דקה כל אחד כבר החזיק בעפרו� שלו והתחיל לכתובתו� חצ

והיה ברור שדר� הכתיבה ה	 מוציאי	 כל מיני , מהתלמידי	 כתבו הרבה
המורה ,   כעבור שלוש או ארבע דקות.שבחרו בוכעסי	 שהיו לה	 כלפי התלמיד 

בחצי השני יש לכתוב שלושה דברי	 חיוביי	 אודות אותו :  "נתנה עוד הוראה
 "  .ילד

" ?הא	 זה חייב להיות אותו תלמיד:  "כאחדפתאו	 שלושה תלמידי	 שאלו 
הפע	 היה אפשר לראות כמה ".   כ�: "בצורה קצרה וברורה, המורה ענתה

ואז ילד שאל את .  מהתלמידי	 מחזיקי	 את העפרונות שלה	 וחושבי	
ענתה שוב המורה "  ?הא	 תוכלי לוותר לי על השלישי, הצלחתי שניי	:  "המורה
 !"   עודובתחש, לא", בקיצור

 איזה תרגיל :  שבע דקות המורה פנתה אל הכיתה ושאלה�אחרי כשש, הפע	
 אבל  להיות ביקורתי היה , ומרהרבה מהתלמידי	 התביישו ל?  היה קל יותר

 לחלק מהתלמידי	 זה לקח פי שניי	 מהזמ� לכתוב את הצד .  הרבה יותר קל
 .  החיובי

  להיות חיובי מאשר להיות שאלה מדוע יותר קשה המורה פתחה דיו� ב
וקל יותר , בעצמנו הכי טובי	ילד אחד ענה שכולנו חושבי	 שאנו .  ביקורתי

נוס% ענה שכדי לראות את הצד הטוב  תלמיד.  צוא את האשמה אצל האחרי	למ
ולהכיר , יכול�באחרי	 חייבי	 להיות צנועי	 כלפי עצמנו ולא להאמי� שאני הכל

 !  מסוימי	 בדברי	  מאיתנויש אחרי	 שטובי	 יותרקא דווש
כיצד לבר� :  	 ללמוד את הכישרו� החשוב הזהמפרשת השבוע אנו יכולי

ומבר� כל אחד אליו יעקב אבינו מזמי� את בניו , מותולפני .  ולהערי� אחרי	
: מט" (ויבר� אות	 איש אשר כברכתו":  מספרתאודות ברכה זו התורה .  ואחד

וביר� יעקב הסתכל בכל ב� .  ביחס לאישיותוב� הגיעה ברכה מיוחדת לכל ).  כח
 יהודה א	:  לדוגמא.  הכיר מתכונותיו של אותו ב�פי מה שהוא �אותו לעתיד על

אולי את שמעו� א	 מפריע לכ	 ש.  (באמת יהיה המל�הוא , היה מנהיג בי� אחיו
 !)ח�עיינו בחידה של כיתות ו, אלא קיללולוי הוא לא ביר� 

זה הרבה יותר קל עבור אבא למצוא נקודות חזקות וחיוביות אצל , כמוב�
כפי .  אבל זה לא אומר שאנו פטורי	 מלמצוא את הטוב באחרי	.  הילדי	 שלו

 א	 נצליח למצוא את הטוב באחרי	 זה אומר שאנחנו �שלמדו תלמידי הכיתה 
 מצליחי	 מפנימי	 שלא אנחנו בלבד עומדי	 במרכז העול	 ויש אחרי	 שג	 ה	

 .  וטובי	
." �כברכתו בר� אות...איש"בסו% הברכות התורה מסכמת שיעקב ביר� 

המילה ."  וכברכתו בר� אות"י מסביר שהיה צרי� לכתוב "רש)  כח:מט(
 א	 נצליח  �כ� איתנו .  בא להורות שכל אחד היה נכלל בכל הברכות" אות	"

ונהנה כולנו מכל  נהיה מאוחדי	אז אנו , להכיר את הטוב בכל אחד אחר
א	 אינני מכיר בתכונות החיוביות של .  תהתכונות והברכות של כל אחד ואח

אבל ברגע שאני .  כונותיואני לא אהיה מסוגל להכיר בו וליהנות מת, האחרי	
נוכל , בתחומי	 רבי	 מוצלחי	אלא ג	 אחרי	 ה	 , איני יכול לבדמודה ש

 .  ליהנות אחד מהשני ונעלה ביחד מעלה מעלה
 !שבת שלו	!  בהצלחה לכולנו

 קשתפרשתון 
 פרשת ויחי

 ג"עשתבטבת ז "ט

 דיון לשולחן שבת
:   אנו שומעי	 שמשפחת יעקב הצליחה ושגשגה באר� גוש�"ויגש"בסו% פרשת 

בפרשת ויחי אנו שומעי	 שיעקב נשאר במצרי	 ג	 אחרי תו	 ." ויפרו וירבו מאוד"
בני יעקב אפילו מעלי	 .  בניו נשארי	 במצרי	 ג	 אחרי מות יעקב.  שנות הרעב

חזרו מדוע ה	 לא .  אותו לקבורה במערת המכפלה ומיד חוזרי	 וגרי	 במצרי	
?  הבטיח לה	 את האר�' הא	 ה	 לא ידעו שה?  לאר� כנע�) לפחות אחרי הרעב(

אבל מה ע	 שאר , אודות יוס% אפשר לומר שבגלל משרתו הוא לא היה יכול לעזוב
באר� לא "הא	 ה	 האמינו שגורל	 למלא את ברית בי� הבתרי	 ולהיות ?  אחיו
 את הגיעו לש	 היה קשה לעקורהא	 החיי	 בגוש� היו טובי	 מדי ואחרי ש?  "לה	

  נוכל ללמוד משאלה  זו אודות חיי	 הא	?  משפחותיה	 ולעבור שוב פע	
 ?  בגלות בכלל

 חישוב השבוע
השבת אנחנו נפרדי	 מאבות האומה ולכבוד	 

 .נסכ	 את ימי חייה	
 :קוד	 כל כמה נתוני	

 .175ומת בגיל , 100אברה	 הוליד את יצחק בגיל 
 .127ומתה בגיל , 90שרה ילדה את יצחק בגיל 
הוליד את יעקב ,  40יל יצחק התחת� ע	 רבקה בג

 .185ומת בגיל , 60בגיל 
ומת , )ל"לפי חז (91יעקב הוליד את יוס% בגיל 

 .147בגיל 
 .110יוס% נפטר בגיל 

 ...עכשיו

א	 ?  הא	 יעקב הכיר את סבו אברה	 •
 ?במש� כמה שני	, כ�

, א	 כ�?  הא	 הוא הכיר את סבתו שרה •
 ?במש� כמה שני	

 ? הא	 רבקה הכירה את חמותה שרה •
א	 כ� במש� כמה ? את חמיה אברה	

 ?שני	

א	 כ� ?  הא	 יוס% הכיר את סבו יצחק •
 ?במש� כמה שני	

   ?כמה שני	 חי יוס% אחרי מות אביו •

 !חזק חזק ונתחזק



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בברכותיו לבניו יעקב משתמש 
ביניה	 כל מיני .  	 שוני	יבדימוי
התאימו כל .   טבעתופעותחיות ו

  ... הנכו�שבט/בעל חי והע� לב�
 בתמונות אלו" מופיעי	"הבני	 ש

, אשר, יששכר, יהודה, נפתלי:  ה	
 .  בנימי�, ד�

 !בהצלחה

 אוריינות באורייתא   / צועדים וחוגגים
.  אחרי כמה דקות השיחה התגלגלה לספרי	 שה� קראו לאחרונה.  ישבו ודברו בהפסקה' שתי בנות בכיתה ו

השנייה אמרה שבבית .  לושה ספרי	 ממצעד הספרי	 והמליצה עליה	 לחברתהאחת סיפרה שהיא קראה ש
הילדה הראשונה התחילה לחשוב על המתנות .  שלה ההורי	 נותני	 לה הפתעה מיוחדת על כל ספר שהיא גומרת

 ...שהיא היתה רוצה לקבל עבור הקריאה שלה
 בראשית וכבר בתפילת מנחה אנו אנו מסיימי	 את ספר.  בשבת הזאת אנו ג	 משתתפי	 במצעד הספרי	

כל פע	 שאנו מסיימי	 אחד ?  כיצד אנו חוגגי	 סיומו של ספר במצעד שלנו.  שמות, מתחילי	 את ספר הבא
כל 'בקריאה זו אנו אומרי	 לעצמנו !" חזק חזק ונתחזק"מחומשי התורה כל הקהל בבית הכנסת קורא ביחד 

יש הרבה קהילות שבה� הציבור .   ומתחזקי	 לקראת הספר הבאעל מה שעשינו עד עכשיו ואנו מתכונני	' הכבוד
 .לתת כבוד לכל הספר כולו, עומד לקריאת הפסוק האחרו� של הספר

לרגל סיו	 ) ?לא, ש	 מקורי(' סיו	'ביהדות יש מסיבה מיוחדת הנקראת , מעבר לסיו	 אחד מחומשי התורה
למסיבה זו הוא מזמי� את .  'סיו	'וא עור� כאשר אד	 לומד סדר של	 במשנה או מסכת בתלמוד ה.  ספרי	

מלמד חלק ממה שהוא למד מאותו ספר וקורא לפני הקהל את החלק האחרו� של הספר , חבריו לסעודה מיוחדת
הלומד , מבי� הברכות.  ע	 סיו	 הספר יש כל מיני ברכות שהלומד מבר�!   מסיבה שלימה על סיו	 ספר�

זוהי ..."  שעזרתני לסיי	 ספר זה כ� תעזרני ללמוד ספרי	 אחרי	 ולסיימ	כש	 ...'יהי רצו� מלפני� ה: "מתפלל
מסורת מיוחדת נוספת בסיו	 היא שהלומד מתחיל יחד ע	 כול	 את .  תפילה שנזכה ללמוד ולקרוא עוד ועוד

על האמונה , אלא על ההמש�, זה מלמד שחגיגה זו איננה על סיו	 וסו% הלימוד.  הספר הבא שהוא ילמד
 !  ביהדות לעול	 לא נגמר) והקריאה(ד  שהלימו

 !צא...הכ�...הכו�!  אז כול	 מוכני	 למצעד



 .בונוס לשבת שמסיימים חומש בראשית
 ).אפשר להביא לכיתה או לשלוח הביתה להורים(עוד סיפור מיוחד על יוסף ואחיו 

 
 

 ??יוס% הפרייר
.   וטרק את הדלת מאחוריובזע	קובי יצא מהכיתה !" אני לא אצא מזה פרייר"

עכשיו .  אותו והפריעו לומוקד	 יותר בבוקר בהפסקה שני ילדי	 מהכיתה שיגעו 
שהוא ) הוא היה בטוח,  עליודווקא( הוא צעק עליה	 והמורה כעסה עליו שיעורב

 .חברו ספי יצא אחריו בתקווה שאולי הוא יצליח להרגיעו. הפריע בשיעור
ניסה להרגיע ספי " ?בסופו של דבר תכעס ותכעס ומה תרוויח מזה ... שווהזה לא "

ני אעשה משהו שה	 לא ישכחו וה	 לא יתחילו איתי א?  מה ארוויח".  את חברו
 .ענה לו חברו הנאמ�" ???ולא� הגעת, ואז ֵתיָעֶנש, יופי.  "ענה קובי" ,שוב

ה	 ישבו ביחד בשקט לכמה דקות וספי קיווה שקובי לא יתחיל לעשות את 
ספי דאג שקובי לא התרחק ממנו עד סו% היו	 והוא .  וי	 אלעשלו ברג" משהו"ה

בדר� הביתה ספי ניסה . פי שה	 גרו בכיווני	 שוני	�על�א%, ה אותו הביתהג	 ליוו
קובי כבר נרגע והיה מוכ� להסכי	 שתוכניות .  להעלות שוב את המקרה של הבוקר

 או ; לא ירוויח שו	 דבר בנקמהג	 הבי� שהוא  הוא .  כעסו הרגעיפרינק	 שלו היו 
אבל לעול	 לא .  " ג	 הוא ייענשאו כי בסופו של דבר, בגלל שה	 שניי	 והוא אחד

ביקשתי ממ� .  "הוסי% קובי בסו% השיחה!" אני לא אהיה הפרייר, אסלח לה	
 .חשב ספי בלבו...אולי היו	 לא.   חברושאל" ?לסלוח

? דוע החכמי	 הוסיפו לו כינוי זהמ.  'יוס% הצדיק'ל יוס% נודע כ"במדרשי חז
הותו במצרי	 ונשאר נאמ� פרש שצדקותו היתה בכ� שהוא שמר על זמקובל ל

 שכוחו כמפרש חלומות הוא  וג	 כשאמרבסיפור ע	 אשת פוטיפר(לערכי משפחתו 
כאשר יוס% גילה את .  'הצדיק'אולי נוכל להציע עוד הסבר לכינוי ).  לוקי	�מא

יוס% מרגיע את , ושוב פע	 אחרי מות יעקב אביה	, זהותו לאחיו בפרשת ויגש
 את	 חשבת	 לרעה ...לוקי	�כי א	 הא, לא את	 שלחת	 אותי:  האחי	

יוס% שינה את הסתכלותו ותפיסתו ביחס לכל האירועי	 . אלוקי	 חשב לטובה�וה
חלק מאיתנו חושבי	 שכינוי בשלב זה אולי .  שעברו עליו והיה מוכ� לסלוח לאחיו

) במיוחד אחרי מות יעקב(היתה לו הזדמנות פז !  'יוס% הפרייר'מתאי	 יותר הינו 
אבל , אבל מיוס% נוכל ללמוד לקח עצו	  !?!?במקו	 זה הוא סולח באחיו ולנקו	

לסלוח ולהשאיר את , אולי דווקא בגלל שיוס% היה מוכ� לוותר:  קשה ליישו	
זה .   בחייו האישי	 וג	 ע	 משפחתו, הסבל בעבר הוא ג	 הצליח להתחיל מחדש

.  א לא יצא פריירבסיפורינו קובי לא מוכ� לסלוח ומתעקש שהו.  לא קל לסלוח
נשאל כיצד , אולי במקו	 זה?  "מי יצא פרייר"הא	 ג	 אנחנו עסוקי	 בשאלה 

, בדיאלוג חדש נוכל להציג את עמדתנו.  כיצד נבנה יחסי	 אחרי	, נתחיל שוב
 שבת שלו	...בהצלחה לקובי הצדיק.  וביחד ע	 האחר נבנה מחדש

  


