
 

 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חידות השבוע
 ב�כיתות א

 , את עצמיהייתי מוכ לשעבד
לעשות את הכל כדי להחזיר את 

 ,אחי לאבי
מי היה מנחש שהאד� שמדבר 

 איתי
 !!הלא הוא ג� אחי

שני אחיו בחידה ה� מי , מי מדבר
 ?ומי אביו

 ?מהו הסיפור שמתרחש בחידה זו
  

 ה�כיתות ג
 פע� נוספת אני יוצא לדרכי

 .להרגיע אותי בחלומי' ושוב בא ה
ומה יקרה , הא� אשאר ש� לעד

 ?� למשפחתיש
 ?כיצד אדע שידאג לנו בני
עיינו ?  מי מדבר פה ובאיזה מצב

ה כדי להבי את �ב: בפרק מו
 .המשמעות של כל שורה בחידה

 
 ח�כיתות ו

, יותר מעשרי� שנה הוא איננו
 ואני מחכה

 עד �הא� אי פע� אראה אותו 
 ?מתי אני אבכה

 ג� אני �אבל מה את� אומרי� 
 ??עשיתי את זה לאבי

 –אבי את משמעות מעשיי כדי ש
 ?הא� זהו גמולי

מהי המשמעות של כל ?  מי מדבר
 ?שורה

הא� יש הקבלה בי שני 
 ?הסיפורי� המוצגי� כא

 קשתפרשתון 
 פרשת ויגש

 ג"ע תשבטבת' ט

 ??פעמיי�
בואי לביתי אנו חייבות , רעיה: "יהודית צלצלה לחברתה הטובה ביותר

  ...". לדבר
 .תו# חמש דקות רעיה הייתה לצידה

היו� בכיתה הרגשתי שאותו סיפור .  "הודיתיהסבירה " ,אני ממש מוטרדת"
 ."שקרה לפני חודש מתרחש שוב

 " ?מה קרה, איזה סיפור"
,  אחת מהבנות,יישובזבה את הששרה עלפני יו� ב לפני חודש? את לא זוכרת"

כולנו .  גילתה לכול� כמה מהסודות ששרה סיפרה לה, שאני לא אגיד עכשיו מי
שרה לא אראה שוב את  שלפחותלעצמי אני אמרתי .  עמדנו ש� ורק צחקנו

עדי& .  # לראות אותה כל יו� אצטר� שסיפרה את הסודות  אבל הילדה)אולי(
 ". אז שתקתי.חשבתי, להיות בצד שלה

 .  שאלה רעיה"  ? מה הקשר להיו�בלא"
מהכיתה , בתיה, זה לא בדיוק אותו דבר אבל את מכירה את הילדה החדשה"

 "  ?נכו, המקבילה
" ..."קצת מסכנה, א קצת קטנההי, כ
זה התחיל מכ# שהיא . אז היו� בהפסקה כול� התחילו לצחוק עליה...בדיוק"

ממש קפאתי .  ועוד...שהיא לא חכמה...שהיא בכיינית...אבל אז הוסיפו, נמוכה
אחר כ# שמעתי אותה בשער בית הספר בוכה .  לא ידעתי מה לעשות, במקו�

הרגשתי שאני תרמתי .  ת הספר הזהלאמא שלה שהיא רוצה לעזוב את בי
 !" לרצות לברוח מהיישוב שלנושנייהלילדה 

שהיא לא ...ר לה שהיא לא אשמהרעיה ניסתה להרגיע את יהודית ולהסבי
יהודית התעקשה ואמרה שזה לא חשוב מי , אבל.  התחילה בשני הסיפורי�

 !היא עמדה בצד פעמיי� וראתה אי# שהשפילו שתי בנות, התחיל
הציעה ליהודית לחשוב בצורה רעיה .   ישבו וחשבו מה אפשר לעשותהחברות
כשיו רק צריכי� ע?  את לא רואה שאת דואגת, רגישהאת ילדה " :חיובית

 ."לחשוב מה לעשות
 ?מה את� היית� מציעי� ליהודית לעשות?  ומה את� חושבי�

.  בחיי� שלנו אנו לא תמיד מקבלי� הזדמנויות לתק את מעשינו הקודמי�
לפני כמה שני� הוא הציע למכור .  הזדמנות כזאתיהודה מקבל , "ויגש"בפרשת 
 הוא עומד מול השליט של כל מצרי� וחייב "ויגש"עכשיו בפרשת .  את יוס&
לו בדיוק כמו  כ# ודואג�כלאותו בנימי שיעקב אוהב  � בנימיאחיו להג על 

 . יוס&שהוא דאג ל
חוזר 'הא� הוא ?  ות השנייהבהזדמנ,  שלואחריותהא� יהודה עומד ב

:  של הלכות תשובה' � את הבעל תשובה בפרק ב"כ# מגדיר הרמב'? בתשובה
, ואפשר בידו לעשות, זה שבא לידו דבר שעבר בו��איזו היא תשובה גמורה"

?  כיצד תוכלו לעזור ליהודית, ואל תשכחו."    מפני התשובה,ופירש ולא עשה
 !בהצלחה ושבת שלו�

 דיון לשולחן השבת
 ...)והפע� בידיעה שיוס& הוא השליט(כאשר בני משפחת יוס& מגיעי� למצרי� 

 לספר לפרעה שה� עליה�הוא מצווה .  �ייוס& דואג שה� יחיו בנפרד מהמצר
 רעה להושיב את והוא ג� מבקש מפ) עסקו במקצוע זההמצרי� לא (רועי צא

מדוע לדעתכ� יוס& .  ולא במרכז האר' יחד ע� המצרי�, משפחתו באר' גוש
 ?  משפחתוהנהיג ככה את 

מה� היתרונות ומה� החסרונות , כאשר ע� ישראל חי מחו' לאר' ישראל
, הא� לדעתכ�, מתו# שיקולי� אלה?  בחיי� קרוב לאנשי� ולתרבות שמסביב

?  ל"כאשר אנו נמצאי� בחו, יהודי��לאלגור בנפרד או ביחד ע�  ראוי יותר
, כאשר אנו חיי� ע� רוב יהודי, וכאשר אנו בארצנו?  הא� יש אפשרויות ביניי�

?  מה� היתרונות ומה� החסרונות באימו' חלקי� מתרבויות אחרות
 )  ?מה היה הרקע לחג החנוכה...היזכרו(

 עשרה בטבת
יו� ראשו הקרוב נציי את יו� צו� ב

יו� זה נקבע כאחד .  עשרה בטבת
.  מארבע הצומות זכר לחורב המקדש

בידי ביו� זה החל מצור על ירושלי� 
בימינו .  מקדש הראשוהבימי הבבליי� 

.  התווס& ליו� זה משמעות נוספת
הרבנות הראשית לישראל קבעה יו� זה 

יו� שבו ".  יו� הקדיש הכללי"כ
מרי� קדיש על אנשי� שנספו בשואה או

 .ולא יודע לנו יו� מות�
יו� כזה הוא עצוב אבל , במסורת שלנו

ביו� זה אני .  בעיקר הזדמנות לתיקו
שואל את עצמי כיצד אני יכול להיות 

ובאיזה צעדי� , יותר טוב לאחרי�
אפילו קטני� אפשר לתק את החברה 

הנביא זכריה ניבא שא� נצליח .  שלנו
 יותר אמת ושלו� לחברה אז להביא

 !ימי� אלו יהפכו לששו ושמחה



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נות באורייתאאוריי/ זאת השאלה , קרואלשאול או ל
בפרשה שלנו .  בלעד� הכתיבה שלנו לא תהיה מובנת,  של דיוק בסימני פיסוקובעבר במדור זה בחשיבותדיברנו 

נמצאת  זה ביטויב.  שאפשר לפרש אותו או כשאלה או כקריאה ותמיההביטוי ישנו .   זהעניינמצא דוגמא נוספת ל
 משאלה או תמיהה לקריאה את הפיסוק אנו הפכנו , ואחיו אחרי סיפור יוס& אלפי שני�,  היו�–הפתעה נוספת 

 ?  מי הרשה לנו לשנות את הפיסוק של התורה!  איזה חוצפה? מה. נלהבת
 יוס& נכנע , של יהודהאחרי הנאו� המרגש.  אולי הכי מרגש בכל התורה כולה,  מרכזיביטויפרשה שלנו ישנו ב

שימו לב ".   העוד אבי חי, אני יוס&:  " יוס& הינוכזי של וידויהמשפט המר.  ומגלה את זהותו בפני אחיולרגשותיו 
 בי מפרשי התורה כיצד להבי את שלושת                                              קיימת מחלוקת.  שאי פיסוק בסו& הביטוי

הא� באמת הוא ", שיוס& שואל את אחיו                                              יש פרשני� שמסבירי� .  המלי� האחרונות
ג� אחרי דבריו , נמצא ספק בליבו של יוס&                                                     לפי גישה זו "  ?אחרי כל הזמ הזה, חי

, הרווחת בי המפרשי�, השנייהגישה ה                                                    .  אולי אביו אינו עוד בחיי�, של יהודה
,   לפי גישה זו יוס& אינו מסופק א� יעקב חי                                          .יוס& קורא בתמיהה ובחוסר הבנהשטוענת 
ללו ולא מת מדאגה אי# יכול להיות שאבי שרד את כל השני� ה:  "כא תוהה, יוס&.  סיפר על כ# לפני דקהיהודה 

  !" ?!?ריעבו
ע� :  "הוא, שזכה למגינות רבות, נפו' שיר.  השאלה לסימני קריאהסימני זה והפכנו את  במש# הדורות לקחנו ביטוי

הא� 'במקו� לשאול .   שזה מהפסוק שלנואפשר להציע?  ביטוי האחרוהמאיפה בא !"  עוד אבינו חי! / ישראל חי
אנו הפכנו את סדר הפסוקי� תנו ובהתיישבותנו באר' אבותינו בחזר. !"עוד אבינו חי"אנו קוראי� , ?'אבינו חי

דר# החיי� שלנו פה באר' החיינו !"  עוד אבינו חי:  "וקוראי� ואפילו עוני� ליוס& בגאווה בעבר ובאמונה בעתידנו
 !  את האבות שלנו מעבר הרחוק

 

 ...חישוב השבוע... ולשם שינוי
... בואו ננסה?  נכו.  יכולי� לספור עד מאה) 'פילו ילדי כיתה אכלומר א(ס " על ילדי ביהבשלב זה של השנה 

 התורה "ויגש"בפרשת ?   הא� התורה מצליחה ג� היא בספירה זו–עכשיו נעיי בתורה !  חימו� מעולה?  הצלחת�
 לנו את השמות של כל  התורה מספרת                                                   . מספרת על ירידת משפחת יעקב למצרי�
א� יש לכ� זמ , עכשיו.   מספר היורדי�                                                   ילדיו היורדי� איתו ואז היא מסכמת את
 לכ� שיש אני אגלה,  אבל מי שקצת עצל                                                    . פנוי את� מוזמני� לבדוק את התוצאות

 אנשי� ירדו ע� יעקב אבינו 70ש מעידהרשימה כאשר התורה                                                             אנשי� ב69רק 
 !למצרי�

מה תציעו כדי לענות על החידה הלא , בהנחה שהתורה לא טעתה בספירה?  אי# אפשר להסביר את התופעה הזו
את היצירתיות שלכ� לא נגלה את דברי " לחסו�"כדי לא .  שונות בי הפרשני� השוני�יש גישות ?  פשוטה הזאת

נסתפק בהפנייה לדברי אב עזרא שסוקר את דברי .   אפשר ללמוד את זה יחד ע� ההורי� או לבד–הפרשני� 
 ?70 ל69אי# קפצנו מ... אז תהיו יצירתיי�.  פרשני� אחרי� וג� נות פירוש משלו

 

 

 ...רתתפסוק שמס
.  הדובר מדבר על עצמו בגו& שלישיזה בפסוק 

 מסוי� בצורת דיבור זה הוא מכנה את עצמו בכינוי
.  ליו בכינוי אחרומתייחס לאד� שהוא מדבר א

מה� הכינויי� שהמדבר משתמש בה� עבור עצמו 
מדוע הוא ?  ועבור האד� שהוא מדבר איתו

כיצד זה יכול לעזור לו ?  משתמש בכינויי� אלה
כיצד כינויי� אלו משקפי� את ?   זה בסיפורבשלב

 ?המצב הכללי של הדמויות בשלב זה בסיפור

 


