
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 חידות השבוע
 ב-כיתות א

 עליות וירידות זה המסלול של חיי
חלומות של גדולה ותחתית הבור כך 

 נגזר עליי
גדולה בבית האדון ושוב בבית הסוהר 

 )אבל לא באשמתי!( 
בכל אופן, תמיד אני מאמין שה' לידי 

 במשך כל דרכי.
מי מדבר?  מה הן התחנות בחייו 

 המתוארות בכל שורה ושורה?
 ה-כיתות ג

אנו מופיעים בחלומות של אנשים 
 חשובים

חלקנו נמצאים על הארץ וחלקנו 
 במרומים

האחד זקוף והשאר  -אלו שעל הארץ  
 כפופים

ם כולם מסביב לחול   -ובשמים 
 משתחווים!

מי מדבר פה? מה הפירוש של 
 המשפטים השונים?

 מה כל החפצים האלו מסמלים?
 ח-וכיתות 

 אנו מופיעים כדמות מרכזית בפרשה
אנו מסמלים את מעמדו של יוסף וגם 

 את נפילתו
כשתמר רוצה לשנות את גורלה היא 

 מחליפה אותנו
כשיוסף בורח מאשת פוטיפר, אותנו 

 הוא משאיר בידה
מי 'מדבר' פה? מהי משמעותם של 

 הבגדים בכל סיפור שמוזכר פה?
מהי בכלל משמעותם של הבגדים 

שהאדם לובש?  כיצד הם משפיעים על 
 הרואים אותו? האדם ועל

 קשתפרשתון 
  פרשת וישב

 דתשע"בכסלו  כ'

 דיון לשולחן שבת
אחד מהסיפורים הקשים ביותר 

בבראשית )ואולי בתורה בכלל( הוא 
מכירת יוסף.  בסיפור הזה מופיעים 
שני אחים )ראובן, יהודה( שקוראים 
לאחים שלהם לפעול בצורה אחרת 
ממה שתכננו לעשות.  ראובן אומר 
להם לא להרוג את יוסף אלא רק 

לזרוק אותו לבור )כדי שאח"כ יוכל 
(.  יהודה הציע להציל אותו משם...

למכור את יוסף )"וידינו אל תהי בו"(.  
השוו בין פעולות האחים:  מהם 

היתרונות והחסרונות של כל פעולה?  
האם נראה לכם שהמוטיבציה של כל 

אחד הייתה "טהורה"?  אם אחד 
מהם באמת התכוון רק להציל את 
יוסף, מדוע הם לא ניסו לעצור את 

 האחים לגמרי?

 י חשבון הוא כיף!כ - חישוב החג
 3סופגניות לאמא,  2  כל משפחה קנתהשלוש משפחות יצאו לקנות סופגניות.  

לכל בת.  דרך הרמזים הבאים, נסו לגלות כמה  3לכל בן,  4סופגניות לאבא, 
 (אבא, אמא וילדים. בכל משפחה ישבכל משפחה! )יש אנשים 

 ?ניםת או בנוסופגניות.  כמה ילדים יש?  ב 8משפחה א' קונה 
 ?ניםת או בנוסופגניות.  כמה ילדים יש?  ב 61' קונה במשפחה 
 )שתי אפשרויות( ?ניםת או בנוכמה ילדים יש?  בסופגניות.   61' קונה משפחה ג

אם כן,  .ה משלויכדי שכל אחד ידליק חנוכי לכל אדםנרות  44ם חייבי:  בונוס
משפחות  באיזה מצב ורי?  הסבלכל אחת מהמשפחות א' ב' וג'כמה נרות צריכים 

 חנוכה שמח!!  ב' וג' יצטרכו אותו מספר נרות.

 דמות השבוע
כידוע חג החנוכה שמתקרב ובא הוא החג הגבורה.  החשמונאים גילו גבורה 

מיוחדת במלחמתם נגד היוונים.  היום אנו מכירים בדרכים רבות להיות גיבור, 
ולא רק במלחמה.  אחד מהגיבורים האמיתיים של ימינו הוא נתן )נולד: אנטולי( 

( הוא יליד מוסקבה בברית המועצות 6448ד בתש"ח, שרנסקי.  נתן שרנסקי )נול
רוסיה(.  כמעט לכל אורך המאה העשרים, תחת המשטר  -לשעבר )היום 

הקומוניסטי, היה בברית המועצות איסור כמעט מוחלט על ענייני דת.  היה אסור 
ליהודים לשמור את התורה מלבד כמה דברים בסיסיים שהמדינה הרשתה, אבל 

. כמו כן, בשנות השישים עד השמונים של המאה שעברה היה השגיחה גם עליהם
איסור מוחלט לאדם להגר מברית המועצות.  בשנים אלו הרבה יהודים רצו לעזוב 

את ברית המועצות ולעלות ארצה.  השלטון סירב להם לצאת, וחלק מהיהודים 
סבלו מכך שרק בקשו להגר:  אובדן עבודה, גירוש ילדיהם מבתי הספר, ואף 

 סר. מא
נתן שרנסקי ביקש רשות לעלות ארצה והשלטון סירב לו.  מאז הוא  6413בשנת 

הפך להיות סמל בינלאומי לזכויות האדם בכלל ולמען "אסירי ציון" )יהודים 
שהברית המועצות אסרה עליהם לעלות( בפרט.  הוא התחיל לארגן קבוצות 

המועצות.  בשנת חשאיות ללימוד היהדות ושפה העברית, שהיו אסורים בברית 
הוא הורשע בטענות שווא שהוא ריגל עבור ארצות  6418הוא נעצר ובשנת  6411

.  באותה השנה הוא שוחרר 6481הברית.  הוא סבל בכלא ובמחנות עבודה עד 
אחרי לחץ כבד של יהודי העולם ושל אזרחים במדינות רבות.  הוא עלה ארצה ועד 

כיהן כמה פעמים בכנסת וגם היה שר היום הוא מתגורר בירושלים.   מאז הוא 
 בממשלות שונות.  היום הוא מכהן כיושב ראש סוכנות היהודית.

אחרי שחרורו הוא כתב ספר על שנותיו בכלא הסובייטי.  אחד הסיפורים 
המרתקים קרה סביב חנוכה.  בשנה אחת בכלא הוא הצליח בדרכים אסורות 

שאחד מהאסירים האחרים להשיג חומרים כדי להדליק נרות חנוכה.  אחרי 
הלשין עליו שהוא מקיים טקס דתי, הסוהרים החרימו את הנרות שלו.  שרנסקי 
פתח בשביתת רעב עד שהוא יקבל את הנרות שלו בחזרה.  שרנסקי מספר שבנר 
השמיני מפקד בבית הכלא הזמין אותו למשרד שלו.  הוא הסכים לתת לשרנסקי 

כך.  שרנסקי הסכים.  -סקי יאכל אחרלהדליק את הנר האחרון במשרדו אם שרנ
הוא מספר שבמקום הוא ביקש מהמפקד לענות 'אמן' לברכות שלו ואז הוא 

המפקד הבין רק רוסית(.  הוא התפלל שה' ישחרר  -המציא ברכה חדשה )בעברית 
אותו, ושבשנים הבאות הוא יזכה לחגוג את חנוכה בירושלים ושבעתיד כל 

אותנו ישמעו את תפילתנו ויענו בקול:  'אמן'.   אויבינו שהיום עומדים להשמיד
בלי להבין את המילים שנאמרו בעברית, המפקד ענה על הברכה ואמר:  'אמן'.  

 חג גבורה שמח לכולנו!

 עם אשתו, אביטל,             פוסטר שקרא שרנסקי היום       שרנסקי בהגיעו ארצה 

 שמעון פרס יצחק שמיר                    לשחרורו של שרנסקי                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אוריינות באורייתא/ אבל מה עם יוסף? 
 ך, כולךהבוקר.  שום דבר אחר לא תפס את תשומת לבלקרוא חזרת הביתה ורצת ישר לספר שהתחלת 

סיפור נמצא בתוך הסיפור.  העלילה מתקדמת, הדמויות נראות אמיתיות והמתח גובר.  הגיבור של ה
 בבעיה שממנה אין מפלט.  האם הוא ישרוד?  

את הפרק, אבל  הלהתאפק ללמוד מה יקרה בפרק הבא.  את מתחיל תעמוד, כמעט ולא מסוגל תאת עובר
לאיבוד.  מה קרה?  הגיבור נעלם, עברת לקרוא על דמות אחרת.  אבל...מה יקרה עם הגיבור?   תמיד הולכ
לסדר את החדר כמו שאמא ביקשה עשר פעמים  תפר בצד וסוף סוף הולכאת הס ה?  האם את שמךומה את

במתח אודות הגיבור ועוד יחזור  הקוראים שהסופר בכוונה משאיר את יודעת בזמן שקראת?   או אולי את
להבין שהדמות החדשה  העוד קצת ומתחיל קוראת ליו.  בינתיים הסופר רוצה להציג עוד דמות.  אתא

המשך הסיפור.  בטוח שהסיפור שנראה כרגע צדדי ופחות חשוב יספק  לנו  מידע תהיה דמות מרכזית ב
לתת רמזים לדברים  -חשוב  להמשך העלילה גם ביחס לגיבור. הסופר משתמש בכלי שנקרא "הטרמה" 

שיקרו בעתיד.  השתכנעתם?  המשיכו לקרוא!  החדר יחכה... )רק אל תגידו לאמא שדחיתם את זה בגלל 
 הפרשתון...(.

בפרשת וישב בשיא המתח, הסיפור נקטע.  יוסף נמכר למצרים, יעקב ירד לאבל גמור.  מה יקרה?  האם 
יוסף ישרוד כעבד?  האם יעקב יגלה שהאחים באמת מכרו את יוסף לחיי עבדות ושיקרו לו?  במתח הזה 

המשיכו עם  אנו עוברים עמוד לפרק הבא...ושומעים על בעיות משפחתיות ואישיות של יהודה.  מה???
 יוסף!  ספרו על יעקב ומצבו הנפשי!  

כנראה התורה רצתה לרמוז לנו אודות יהודה  ולהטרים מסרים בקשר לעתידו.  בסיפור הקודם יהודה 
זלזל באביו ובאחיו והציע למוכרו.  כך בסיפור הנוכחי יהודה ובניו גם מזלזלים באחריותם למשפחה.  אבל 

יהודה, תמר, מצליחה ללמד את יהודה לקחים בקשר לישרות, דאגה בסוף הסיפור ה'צדדי' הזה כלת 
למשפחה, ובנייה לעתיד.  האם לקחים אלו יעזרו לעצב את דמותו של יהודה בנוגע לאביו ולאחיו בעתיד?  

 נקרא ונראה!  
 
 
 
 

 לפניכם כמה פסוקים שהתחפשו.  
 מסתתרים כאן כמה חצאי פסוקים שביחד מספרים סיפור.

 הפסוק המדויקנסו למצוא בחומש את  מתואר? איזה סיפור
 שמתאים לכל תמונה!

 כיצד כל חלק תורם לתמונה הגדולה?
 האם לדעתכם היה אפשר למנוע את הסוף של הסיפור?

ם חלק מהבעיות עהאם בחיים שלכם אתם מתמודדים 
 ות כאן?  איך אתם בוחרים להגיב? וארשמת

 
 


