
 שלחעש"ק פרשת וי י"ב כסליו תשע"דבס"ד 

 

 

 יקרים לילדים אהובים ומתוקים, רוב שלום וברכה!  הורים

וישב.  והתקדמנו בפרשתאת פרשת וישלח  השבוע סיימנו
בפרשה זו אנו נכנסים למורכבות של מעשה יוסף והאחים, 

 מומלץ לשים לב לצורת ההסברה בגן. 

תוך כדי לימודנו ירדנו ביחד עם ראובן אל הבור לחפש את יוסף ]
ואני ירדתי מלמעלה( וכיון שלא  5 )הילדים היו בגינת זנגויל

מצאנו אותו בבור שבנו לאחורינו ויצאנו מן הבור. לאחמ"כ 
  [נהננו כולנו מ"טיפוסון" בחבל.

)עקב מורכבות הנושאים הארכנו בכתיבת דרך  נקודות שהדגשנו
 הסברתם יותר מן הרגיל(:

יעקב ובניו מגיעים ליד   - לשכם הכרת הטובה של יעקב
אע"פ  שליד שכם, יעקב בצידקותו קונה את חלקת האדמה, שכם

שה' הבטיח לזרעו את כל הארץ הוא מעוניין כבר לזכות בחלק 
ממנה. הם נזהרים לא להתחבר לאנשי שכם אך נכנסים לקנות 

 להם מכיר טובה לאנשי שכם ומתקןומיד חוזרים. יעקב בטובו 
ב. שבילים במקום בית מרחץ )עד עכשיו רחצו בבור(, א. דברים: 

 מטבעות )הארכנו והרחבנו בדברים דלעיל(.בוץ, קוצים וכדו', ג. 

דינה יוצאת קצת לעיר שכם, שכם בן חמור חוטף  – מעשה דינה
אותה לארמון ומתחתן איתה בכח. אנשי שכם רשעים ואינם 
מתנגדים לכך. יעקב שמע את הדבר ומאוד התעצב, שכם וחמור 
הרשעים במקום להחזיר את דינה ולהתנצל באים ומבקשים 

בני יעקב מאוד כועסים, שכם מציע המון כסף אך להתחתן עמה. 
כמובן שזה לא בא בחשבון. הבנים חושבים על דרך להוציא 

ויוכלו  כך שומרי הארמון ייחלשו, להתחתן עמם מילה ע"מ אותה מהארמון והם מציעים שיעשו ברית
ל שכם מזדרז למו. להכנס ולהוציא את דינה )הם תכננו מלכתחילה רק להוציא אותה ולא להרוג את כולם(

 ברוב כעסם על בזיונה של בת ישראל  וכל העיר שומעת בקולו ונימולים וביום השלישי שמעון ולוי
את הביזה. יעקב חושש מתגובת חברי העיר שכם וגוער בבניו  לוקחיםבני יעקב הורגים את כל הזכרים ו

הגויים יחשבו שבנות שלא בסדר שלא שאלו אותו קודם, והם אומרים שלא יכלו לשתוק שאחרת כל 
    ישראל הפקר.

יעקב עובר לבית אל מחשש נקמה, כל המשפחה מתכוננת בהתרגשות למקום  – יעקב מקיים נדרו
אפילו תכשיטים שמצויר עליהם  -בשכםתקדשים, קוברים באדמה כל שמץ ע"ז שבזזו טהרים ומ  הקדוש, מ  

אסיפת המעוניינים ב הורים

להיכרות עם הת"ת הורים 

לקראת פתיחת הרישום לכיתה  

א' מתבקשים לשלוח את 

 ההודעה המצורפת ביום ראשון.

 

אנו יוצאים בריקודים  שבוע הבאמ
מידי יום במסדרונות הת"ת לכבוד 
ימי החנוכה הקרבים ובאים, מומלץ 

בכדי שהילדים  03:80להגיע עד 
 .יוכלו להשתתף

שירים ששרנו: הנרות הללו, וכל 

 X4שמונת, על הניסים, יונים 

 עדכון קריאה

השבוע התקדמנו בקריאת צירה 
פתח  - וסגול ושילובם עם קמץ

 ושוא.
מהילדים )המתקדמים יותר(  לקח

קיבלו את הסיפור הראשון 
לקריאה בבית, מי שעדיין לא קיבל 
נא להתאמן על קריאת הניקודים 
הנ"ל בכדי שנוכל להתקדם עם בנו 

  לקריאת סיפורים.

 הת"ת כיתות אנו מעוניינים באסיפת הכרות עם 

  משפחת ________



)זכתה למקום קדוש בגלל שחינכה את כל הגויים מפחדים מהם. דבורה מתה ונקברת בבית אל  פסל.
שנה! מעמיד מזבח בבית אל מקריב קרבנות  00יעקב זוכר ומקיים את הבטחתו לאחר למעלה מ רבקה(.

 ומנסך שמן ויין במשך ששה חדשים לקיים נדרו. 

יעקב ובניו ממשיכים מבית אל לכיוון חברון ובדרך ליד בית לחם רחל  -הולדת בנימין ומות רחל
מרגישה שהיא צריכה כבר ללדת. הלידה קשה מאוד )ובמיוחד שפעם לא היו בתי חולים( רחל מרגישה 

שבט נוסף לעמ"י. רחל  –שהיא כמעט מתה, המיילדות מנסות לשמחה שתתחזק מהבשורה שהתינוק בן 
 י ומתה ויעקב משנה את השם לבנימין.צער-קוראת את שמו בן אוני

שמחים בתורתו  !האחים ממשיכים לחברון ופוגשים את יצחק, כמה משמח -הפגישה עם יצחק
וחושב  עשיו )שמחזיק  ברשעתו ונקבר ע"י וגם הוא שמח בהם. אחרי כמה שנים יצחק נפטר ובקדושתו

שהוא החשוב( ויעקב. התורה מזכירה בקיצור את בני עשיו ומספרת שעזבו את הארץ הקדושה בכדי 
 למצוא מרעה לצאנם )הפוך מהאבות שאפילו בשנות הרעב בקושי יצאו מהארץ(.

 מעשה יוסף והאחים 

ים של הנהגה האחים כולם נמצאים בחברון, כולם צדיקים וקדושים עוזרים זה לזה, )תיארנו כל מיני מצב
נעימה שיכול להיות שקרו (  ויעקב אוהב את כולם. אך בנוסף לאהבה זאת הוא אוהב את יוסף יותר 

נשאר כל הזמן נולד אחרון, ובגלל שהוא מזכיר את רחל שנפטרה ולכן יוסף  –מכולם שהוא בן הזקונים 
 . מרעהעם יעקב באוהל ולא ב

ש לו משהו בתורה שלמד מאביו רץ לספר להם יוסף אהב מאוד את אחיו ולכן כל פעם שהתחד ◆

לשמחם בתורה הקדושה, ומתוך אהבתו אותם רצה שכולם יהיו באהבה ביחד ולכן כשראה שבני לאה 
חושבים שהם יותר חשובים מבני בלהה וזילפה הלך וסיפר ליעקב כדי שכולם יאהבו אחד את השני. יוסף 

 לא אמרנו( והכל מתוך דאגה להם. –ן החי גם התווכח עם האחים לגבי דינים הלכתיים )אבר מ

האחים לא הבינו את כוונת יוסף הם חשבו שהוא רק רוצה להראות להם שהוא יודע יותר מהם  ◆

ושהוא סתם מתגאה עליהם ולכן החלו לשנוא אותו. שנאתם של האחים התגברה כשראו שיוסף רוצה 
למלוך )כך הבינו מחלום האלומות וחלום השמש הירח והכוכבים שמשתחוים לו(. האחים חשבו שאסור 

ה רשע יהיה מלך שכולם ילמדו ח"ו מההתנהגות הלא נעימה שלו, ולכן צריך לגרשו מהמלוכה שאיש כז
כמו שקרה עם ישמעאל ועשיו )כמובן שזה היה טעות נוראה(. האחים עוד יותר חששו כשראו שכנראה גם 
 יעקב חושב להמליך אותו שהוא עשה לו כתונת פסים, אך באמת יעקב עשה את זה רק ליוסף בגלל שהוא
ישב כל הזמן באהל, ובבגדים אלו שירת את אביו בשונה מאחיו שעסקו במרעה והיו צריכים "בגדי 

 עבודה" המתאימים לתפקידם.

האחים הולכים לשכם לרעות את הצאן )שם יש שדות הפקר( ויעקב מאוד מודאג, הרי יש שם שונאים  ◆

ומם. יוסף מזדרז לקיים רצון אביו של בני יעקב )חברי העיר שכם( והוא מבקש מיוסף שילך לדרוש בשל
 שהדריך אותו(. האישוכשהגיע לשכם ולא מוצא ממשיך עד דותן לחפשם )ע"פ 

כשהגיע לדותן האחים ראו אותו ורצו להורגו )חשבו שזה מצוה שלא יטעו אחריו(, אך ראובן אמר  ◆

רגו אותו בידיים להם שלא יהרגו אותו וכשראה שאינם מוכנים לשמוע בקולו אמר להם שלפחות לא יה
חוזרים בתשובה ושומעים קצת אלא ישליכו אותו לבור וימות שם מעצמו )ראובן תכנן להציל(. האחים 

בקול ראובן. כשיוסף מגיע מורידים לו את הכותונת ומחפשים בור מתאים )בלי מים ובלי אבנים( 



]בעוד הרבה שנים האחים  חטא נורא ואיום! יוסף מתחנן על נפשו והאחים לא מקשיבים–ומורידים אותו 
מאוד יצטערו על כך שלא הקשיבו ויחזרו בתשובה שלמה על כל מה שעשו[.  יוסף נמצא בבור ומאוד 

 עצוב וכמובן שה' תמיד שומר ומשגיח והנחשים והעקרבים שבבור אינם מזיקים.

ים בחוסר האחים הצדיקים יושבים לאכול, אך הם לא רגועים הם לא בטוחים שעשו דבר נכון ויושב ◆

רוגע ומסתכלים ימינה ושמאלה. )ראובן הולך לחפש חבל( האחים רואים ישמעאלים מגיעים, הם חוזרים 
עוד קצת בתשובה ושומעים בקול יהודה שהציע למכרו ומוכרים אותו לישמעאלים. גם זה חטא חמור 

י ה' תמיד עוזר מאוד! הישמעאלים מורידים אותו למצרים, יוסף מאוד מסכן ודואג אך גם בתוך הקוש
ומשגיח שיהיה לו קצת פחות עצוב ושיירתו הינה של מוכרי בשמים במקום נפט כרגיל. בדרכו יוסף עובר 

 בקבר רחל ומבקש מאמו שתתפלל עליו שה' יחוס עליו, יוסף נמכר במצריים לפוטיפר.

יע אליהם ראובן חוזר לבור ומחפש את יוסף ולא מוצא, ראובן מיד מתאבל וקורע את בגדיו ומג ◆

בבכיה והם מספרים לו שהם מכרו את יוסף. אחיו רואים אותו בצערו וגם הם מצטערים וכדי שלא לצער 
את יעקב בכפליים )אבידת יוסף ושבניו עשו כזה דבר( הם מחליטים לטבול את הכותונת בדם שיחשוב 

 שנטרף. זו היתה טעות, אסור לשקר גם אם זה לא נעים.

ומצטער ובוכה וכולם מנסים לנחמו ולא מצליחים, כשהאחים רואים את צער  יעקב מזהה את הכותונת ◆

אביהם הם עוד יותר מצטערים ומחליטים להוריד את יהודה מגדולתו שהרי הוא החליט החלטה כזאת לא 
טובה ולכן הוא לא ראוי להיות מנהיג. יהודה הולך למקום מרוחק משאר האחים, וגם שאר האחים 

ים לראות את הצער שגרמו לאביהם וכולם בליבם חוזרים בתשובה ומצטערים על מתפזרים שאינם יכול
 מעשיהם.    

 המשכנו בלימוד פסוקי הבריאה ולמדנו את היום השלישי:

ֶרץ:  }א{ ָֽ אָּ ֵאֵ֥ת הָּ ִים וְּ ַמִׁ֖ ָּ א ֱאלִֹהִ֑ים ֵאֵ֥ת ַהש   ָ֣ רָּ ָּ ִׁ֖ית ב  ֵראש ִ ֵ֥ה }ב{ב ְּ תָּ יְּ ֶרץ הָּ אָָּ֗ הָּ ךְּ ַעל וְּ ֶ ש  ֹחִׁ֖ הו  וְּ ֹבֹ֔ ֹום -ֹתֹ֙הו ֹ֙ וָּ הִ֑ י תְּ ֵנָ֣ ְּ פ 

ֶפת ַעל ַרֶחִׁ֖ ים מְּ ו ַח ֱאלִֹהֹ֔ רָ֣ ִים: -וְּ ָֽ י ַהמ ָּ ֵנֵ֥ ְּ ִהָ֣  }ג{פ  אֶמר ֱאלִֹהִׁ֖ים יְּ ֵֹ֥ ִהיַוי  יְּ ֹור ַוָֽ ֹור: -י אִ֑ ים ֶאת }ד{אָֽ א ֱאלִֹהִ֛ רְּ ַּ֧ ֹור -ַוי ַ אִׁ֖ הָּ

י ים-כ ִ ל ֱאלִֹהֹ֔ ָ֣ ד ֵ בְּ ֹוב ַוי ַ :  טִ֑ ךְּ ֶ ש  ֵבֵ֥ין ַהֹחָֽ ֹור ו  אִׁ֖ ֵ֥ין הָּ ֵ ים }ה{ב  א ֱאלִֹהִ֤ ָ֨ רָּ קְּ ִהי ַוי ִ יְּ ה ַוָֽ לָּ יְּ ִ֑ א לָּ רָּ ָ֣ ךְּ קָּ ֶ ש  ַלֹחִׁ֖ ֹום וְּ אֹורֹ֙ יֹ֔ -| לָּ

ִהי יְּ ֶרב ַוָֽ ד: -ֶעֵ֥ ָֽ ֹום ֶאחָּ ֶקר יֵ֥  ֹבִׁ֖

ִקִׁ֖  }ו{ ִהֵ֥י רָּ ים יְּ אֶמר ֱאלִֹהֹ֔ ָֹ֣ ִים: ַוי  ָֽ מָּ ִים לָּ ֵ֥ין ַמִׁ֖ ֵ יל ב  ֹ֔ ד ִ י ַמבְּ ִים ִויִהָ֣ ִ֑ ֹוךְּ ַהמ ָּ תָ֣ ַעׂש ֱאלִֹהים   }ז{יַע ב ְּ ָ֣ ִקיַעַ֒ -ֶאת ַוי ַ רָּ הָּ

ִהי יְּ יַע ַוָֽ ִקִ֑ רָּ ל לָּ ִׁ֖ר ֵמַעָ֣ ֶ ִים ֲאש  ַֹ֔ ין ַהמ  ֵבָ֣ יַע ו  ִקֹ֔ רָּ ַַָ֣חת לָּ רֹ֙ ִמת  ֶ ִיםֹ֙ ֲאש  ֹ֙ ַ ין ַהמ  ִ֤ ֵ ל ב  ָ֗ ד ֵ בְּ ן: -ַוי ַ יַע  }ח{ֵכָֽ ִקִׁ֖ רָּ ָֽ ים לָּ א ֱאלִֹהִ֛ ַּ֧ רָּ קְּ ַוי ִ

ִהי יְּ ִים ַוָֽ ִ֑ מָּ ָּ ִהי-ש  יְּ ֶרב ַוָֽ י: -ֶעֵ֥ ִנָֽ ֵ ֹום ש  ֶקר יֵ֥  ֹבִׁ֖

ים יִ  }ט{ אֶמר ֱאלִֹהָ֗ ָֹ֣ ִיםֹ֙ ֶאלַוי  ַמֹ֙ ָּ ִַַ֤חת ַהש   ִים ִמת  ַַּ֜ ו  ַהמ  וָ֨ ִהי-ק ָּ יְּ ִ֑ה ַוָֽ ָּ ש  ָּ ב  ֶאִׁ֖ה ַהי ַ ֵתרָּ ד וְּ ֹום ֶאחָֹּ֔ קָ֣ ן: -מָּ א  }י{ֵכָֽ ָ֨ רָּ קְּ ַוי ִ

ים י ֱאלִֹהִ֤ א ֱאלִֹהִׁ֖ים כ ִ רְּ ֵ֥ ים ַוי ַ ִ֑ א ַימ ִ ָ֣ רָּ ִים קָּ ִׁ֖ ֵוֵ֥ה ַהמ ַ ִמקְּ ֶרץ ו לְּ הֹ֙ ֶאֹ֔ ָּ ש  ָּ ב  ֹוב: -| ַלי ַ ים }יא{טָֽ אֶמר ֱאלִֹהָ֗ ָֹ֣ ִ֤א  ַוי  ֵ ש  ַָֽדְּ ת 

עוֹ  ֵ֥ר ַזרְּ ֶ ֹו ֲאש  ִמינֹ֔ ִריֹ֙ לְּ ְּ ה פ  ׂשֶ י ֹעִ֤ ִרִ֞ ְּ ץ פ  ַרע ֵעָ֣ יַע זֶֹ֔ ִרָ֣ ב ַמזְּ ׂשֶ א ֵעֵ֚ ֶ ש  ֹ֔ ֶרץֹ֙ ד ֶ ֹ֙ אָּ ֹו ַעל-הָּ ִהי-בִׁ֖ יְּ ִֶ֑רץ ַוָֽ אָּ ן: -הָּ א  }יב{ֵכָֽ ֹוֵצָ֨ ַות 

ה ׂשֶ ץ ֹעָֽ ֵעַּ֧ הו  וְּ ִמיֵנֹ֔ ַרעֹ֙ לְּ יַע זֶֹ֙ ִרִ֤ ב ַמזְּ ׂשֶ א ֵעָ֣ ֶ ש  ֶרץ ד ֶֶּ֠ אַָּּ֜ עוֹ -הָּ ֵ֥ר ַזרְּ ֶ י ֲאש  ִרִ֛ ְּ י-פ  א ֱאלִֹהִׁ֖ים כ ִ רְּ ֵ֥ הו  ַוי ַ ִמיֵנִ֑ ֹו לְּ ֹוב:-בִׁ֖  טָֽ

ִהי }יג{ יְּ ִהי-ַוָֽ יְּ ֶרב ַוָֽ ָֽי:-ֶעֵ֥ ִליש ִ ֹום ש ְּ ֶקר יֵ֥    ֹבִׁ֖
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