
 

 

 

 

 

  

 00:22ליום שני ו' טבת בשעה שימו לב! האסיפה של האמהות עם יעל הוקדמה 

 אסיפת ההכרות עם כיתה א' לאבות ולאמהותודם לתאריך שתוכנן(. קאחד יום )

 .00:22לאחריה בשעה תתקיים מיד  שמעוניינים בכך

 הורים יקרים לילדים אהובים ומתוקים!

 .שנה!, והילדים הצדיקים הולכים ומתמתקים מיום ליום 3/1עברנו כבר פרק זמן די ארוך ביחד, 
 ממש נפלא לראות את שמחתם ועליזותם, ואת טהרתם ותומתם.

א רק צורת הריקוד מסודרת ומתלהבת אלא הם גם הילדים גם יודעים ב"ה לרקוד מאוד יפה, ל
  יודעים לשתף את אחיהם משאר הגנים בריקודים ואף לסייע להם להשתלב. 

ההקשבה של הילדים והרצון שלהם ללמוד עוד ועוד מאוד משמח. ההתרגשות אט אט הולכת 
וגוברת לקראת ה"סיום" הקרב ובא. בסיום כל פרשה אנו שרים את שיר הפרשות והילדים סופרים 
עוד כמה פרשות נשארו, השבוע כשהתחלנו את פרשת ויגש הייתה מחלוקת כמה פרשות נשארו 

 ו( או שתיים...האם אחת )מקצתו ככול

ישנם חשבונות  שלשת הפרשות האחרונות, בויגשותחילת  מקץהשבוע למדנו את סיום פרשת 
 מוסריים קצת מורכבים, אני מקווה שצלחנו אותם כראוי, כדאי שתבדקו בבית באופן פרטני. 

ה כלפי אחיו הקו הכללי שהדגשנו כל הזמן בהבנת הנהגת יוסף כלפי אחיו היא שיוסף מלא אהב הקדמה חשובה!

וכל רצונו הוא להתגלות בפניהם, אך יוסף מרוב אהבתו אליהם מתגבר על רצונו ומעכב את ההתגלות ע"מ לעזור להם 
ממש באותו מצב ולא יחטאו( ולשם כך  גם יהיובנוסף להתחרטות שלהם עד עכשיו, לחזור בתשובה שלמה וגמורה )ש

 הוא עושה את כל הדברים.

האחים מגיעים למקומו של צ"פ הוא מזהה אותם והם אינם מכירים אותו  – פגישת האחים וצפנת פענח

)שהיה במכירה בלי זקן(. יוסף כ"כ שמח לראותם אך מתגבר ואיננו מגלה את זהותו כדי לעזור להם לתקן באופן שלם 
יוסף נזכר בחלומות. הוא טוען שהם מרגלים )הארכנו בהסבר המושג  –. האחים משתחוים (שיוכלו לחטוא ולא יחטאו)

מרגל והעונש החמור המגיע לו, סיפרנו גם על אלי כהן( והם אומרים שהם סתם משפחה תמימה שהשאירה את האח 
הקטן בארץ כנען. צ"פ אומר להם שישלחו אח אחד להביא אותו וכך יוכח שאכן דבריהם נכונים ואם לאו יתברר שהם 
קבוצת מרגלים מסוכנת שעונשה חמור מאוד. צ"פ אוסר אותם ומחכה שישלחו מישהו, לאחר שלושה ימים כשהוא מבין 
שאינם מוכנים להפרד הוא אוסר את שמעון ומשלח את כולם ומזהיר אותם שלא יעיזו לחזור בלי בנימין. צ"פ שומע 

 , חופש!יום שישימחר, 

 "אבות ובנים" בביהכנ"ס 09:00ב

 09:30"בית שלמה" ולאחר מכן ב

. הורים, עם המלמדים מסיבת חנוכה

בשמחה!  אחים ואחיות מוזמנים

 עזרת הנשים פתוחה!

 

"מתמידים" בימי ראשון ושני 

 09:00במתחם הגנים: בשעה 

 . 09:30עד 

 .09:45וביום שלישי עד 
 8:00מחזרה לגנים ביום רביעי 

, וביום חמישי, זאת 12:00עד 

 .13:15עד  8:00, מחנוכה

 



המכירה. )לאחים הצדיקים לא היה שום חטא  אותם מדברים ואומרים שהכל באשמת חטאם שלא ריחמו על יוסף בעת
אחר(. צ"פ מתרגש ובוכה בחדר צדדי. צ"פ באהבתו את אחיו מצווה שיתנו להם אוכל בשקים ושיחזירו להם את כספם 

 וכן שיתנו להם עוד שקי צידה לדרך. בדרך במלון לוי פותח את השק וכולם נבהלים לראות שהכסף נמצא אצלם.

ים מספרים ליעקב את כל מה שקרה ואומרים לו שיצטרכו לקחת את בנימין בפעם הבנ – הבנים בארץ כנען
הבאה יעקב איננו מסכים, ראובן אומר לו שאם בנימין לא יחזור הוא מוכן אפילו שיהא לו עונש מן השמיים ששני בניו 

ם אבא )אפילו כ"כ הוא בטוח בחזרתו, ויעקב לא מסכים. יהודה אומר לאחים שזה לא טוב להתווכח ע –ימותו 
כשצודקים( ולכן יחכו ובסוף כשלא תהא ברירה אבא יסכים. האחים הצדיקים משתדלים לקמץ באכילתם שלא לגרום 

ולבסוף כשהכל נגמר יהודה מתחייב להיות ערב לשמירתו של בנימין ואומר שאם בנימין לא  ,לאביהם דבר שאיננו רוצה
שיכולים ללכת עם )גם לאחר המיתה(.יעקב משתכנע ואומר לבנים יחזור יחשב לו הדבר לחטא נורא בעוה"ז ובעוה"ב

 ומברכם שה' יהיה בעזרתם. שמצאו שיקחו מתנה לצ"פ וכן יחזירו את הכסף בנימין ומציע

האחים מגיעים והם מוזמנים לארמון, עוד קודם כניסתם הם מחזירים את הכסף והאחראי  – הפגישה השניה
ם. הוא אומר להם שהם יאכלו עם צ"פ. בסעודה צ"פ מקיש על הגביע ואומר להם מסרב לקבלו ואומר שזו מתנה משמיי

חשבו שהכוס אומרת לו(: סדר לידתם, חלוקתם לאמהות, הריגת אנשי שכם  מעצמםכל מיני דברים )הסברנו שהאחים 
עשו רעה כנגד  ועוד. האחים הולכים בבוקר ומתחילים לצאת מן העיר והממונה על בית צ"פ קורא להם ואומר להם מדוע

 טובה וגנבו את הגביע? הוא מחפש ומוצא באמתחת בנימין ורוצה לקחת רק אותו לעבד.

מגיעים לבית צ"פ, יהודה מוסר נפשו )וכן כל האחים  האחים כולם – והתגלות יוסף הנהגת האחים

בנימין יחזור, וכן שזה תכננו לסייע בידו במלחמה אם יהיה צורך( ומסתכן ומדבר עם צ"פ דברים קשים, שהוא הבטיח ש
שלא לבייש כדי נראה שזו סתם עלילה. יוסף רואה שהאחים חזרו בתשובה שלמה ומתגלה, אך קודם מוציא את המצרים 

(. יוסף הצדיק שאולי אחיו יהרגו אותו שהרי נשאר לבד והם חושבים שהוא משנה למלך מצרי את אחיו )אע"פ שמסתכן
(  וכשרואה שהרי הם חטאו לו אחיו היו צריכים לנחמובאמת ס עליהם)אע"פ שמשדל את אחיו ומסביר להם שאינו כוע

שהם עדיין נבוכים הוא אומר להם עוד דברי נחמה עד שלבסוף מחבקם ומנשקם ורק אז הרגישו שאינם מבוהלים ויכולים 
  לדבר עמו. יוסף שולח אותם ללכת להביא את אביהם.

פרעה שמע שאחי יוסף באו והוא שמח מאוד שכך יהיו לו עוד שרים טובים. הוא אומר להם  – הבשורה ליעקב

שיזדרזו ויגיעו בלא להתעכב באריזת החפצים שהוא ישלים את כל חסרונם ושולח בידם עגלות. יוסף מצווה אותם שלא 
יעקב מתקשה להאמין, וכשהוא יתרגזו זע"ז בדרך. האחים מספרים ליעקב בזהירות שיוסף חי, שלא ימות מרוב שמחה. 

 רואה את העגלות ה"מלכותיות" הוא מבין שהכל אמת. רוה"ק חוזרת ליעקב והוא יורד למצריים.

לארץ הקדושה, לכן גם  מיד יעקב רוצה ללכת למצרים לראות את יוסף חי ולחזור – ירידת יעקב למצריים

שבע ואמר לו -שה' התגלה ליעקב בדרכו בבארבהתחלה  הוא מתחיל ללכת בלי עגלות המשא. ורק לאחמ"כ, לאחר 
שירד למצרים לזמן ארוך ושהוא ישמור עליו שם עד שעמ"י יחזור לא"י כעם גדול לאחר גלות מצרים, חזרו הבנים 
לחברון ולקחו את כל הרכוש בעגלות. הבנים מכבדים את יעקב ונושאים אותו על כתפיהם כל הדרך שלא יסבול 

לח לפני כולם להכין את המקום ולבנות בית מדרש כדי שלא יצטרכו להפסיק מהלימוד מטלטולי העגלה. יהודה נש
 אפילו רגע אחד.

יוסף בעצמו אוסר את המרכבה, מטפל בסוסים ומתנהג כעגלון לכבוד אביו. זקני   - פגישת יעקב ויוסף
החלשים  –רעה חמישה מאחיו וחכמי מצרים מצטרפים לשיירה ואחריהם כל מצריים. נפגשים ובוכים. יוסף מציג לפני פ

שבהם. האחים מעדיפים שלא להתמנות לשרים של פרעה ולכן הם אומרים שהם רועי צאן וכך פרעה שולח אותם לארץ 
גושן שיהיו בנפרד מאנשי מצרים )למצרים גם היה כבשים שכיבדו אותם והשתחוו להם, אך כבשים למרעה שלחו רחוק 

ם במקל. ולכן פרעה הרחיק את בני יעקב וביקש שהם יהיו רועים גם על כבשיו.( מבתיהם שלא לראות איך שמנהיגים אות
 כל המצרים חושבים שהאחים מסכנים שהפסידו תפקידי שרים, אך האחים כמובן שמחים.

 !וחנוכה שמח שבת שלום                                                                    

  נחום
 די למדנו את פסוקי היום הרביעי והחמישי, הילדים כבר יודעים אותם

 ניסים, יונים וכו' וכל שמונת, מסרת גבורים, על ה –שירי חנוכה טוב. 


