
 

 

 

  :עדכון בענין הקריאה

צאים בקצב הכללי השבוע עשינו מבדק של מצב הילדים וב"ה רוב הילדים נמ

  ָ  ָ  ָ  ָ וכן  להבחין בשוא נח ובשוא נע )בראש מילה(. אנחנו  דהיינו יודעים: 

מוסיפים עוד שבוע לתירגול נוסף ע"מ ליישר קו לפני המעבר לניקוד הבא, אנו 

   נא לתרגל בבית.  –שולחים גם סיפורים נוספים 

 

 :סיום חומש בראשית

 )כולל זמן הנסיעות(.  01:11ְל  00:11בין השעות   יום שני ה' שבטהתאריך שנקבע לסיום הינו 

 הורים יקרים לילדים אהובים ומתוקים!
עקב השלג לא סיימנו את פרשת ויחי. סיום פרשת ויחי יהיה בעזרת השבוע 

ה' מחר יום שלישי, נרקוד יחד עם כל הגנים קצת יותר מהרגלנו לרגל סיום 
 החומש. 

התוכנית לשלשת השבועות הקרובים: אנו מתחילים את חומש שמות כפי סדר 
הפרשיות ובמקביל הכנות ל"סיום" בחברון. השבוע נסיים בעז"ה את פסוקי 
הבריאה ובשבוע הבא נתחיל את מבצע הפסוקים ואת הבאת ה"מזכרות" 

 נקודות שעסקנו בהן:מפרשות חומש בראשית ע"י הילדים, פרטים בהמשך. 
 

יעקב לא רצה להקבר בארץ מצריים  ארץ טמאה וכן שלא יעשו את קברו  –צוואת יעקב 

לפסל והוא מצווה את יוסף ומשביע אותו שיקבור אותו במערת המכפלה. מדוע צריך להשביע 

 הרי יוסף ודאי יקיים? כדי שפרעה לא יוכל למנעו.

קב אומר ליוסף שבניו יעקב חולה, יוסף ובניו מגיעים, יע –ברכת יעקב למנשה ואפרים 

בוּ כאחד מן השבטים ויקבלו ירושה בארץ )הארכנו בהסברת ענייני הירושה: נכדים לא  ֵיָחש ְׁ

  טבת "בייום שני בס"ד 

מחר יום שלישי סיום 

הפרשה האחרונה של 

פרשת  –חומש בראשית 

 ויחי. נהלים כרגיל.

 תזכורת!
סיום הרישום לכיתה א' 

 יום שישי הקרוב! 

 



מלשון  -מקבלים, ודין הבכורה(. יוסף מגיש את בניו לברכה ויעקב משכל את ידיו )בכונה

ב שכל(, יוסף מתקנו ויעקב מסביר שעשה בכוונה ובהשכל מכיון שמאפריים יצא אדם חשו

יהושע התלמיד הגדול של משה רבנו ומכניס עמ"י לארץ. יעקב מברכם בברכת המלאך –יותר 

 הגואל, וברכה נוספת שכל עמ"י יברכו אחד את השני שיהיו צדיקים כאפרים וכמנשה. 

כולם מתכנסים, ראובן מקבל תוכחה ע"כ ששינה את מיטתו של  –ברכת יעקב לשבטים 

והל זילפה לאוהל לאה, ראובן עצוב אך גם שמח, מכיון אביו לאחר מות רחל והעבירה  מא

שאצל צדיקים כשמקבלים תוכחה זה גם ברכה, שעכשיו יוכלו לתקן. תוכחה לשמעון ולוי שלא 

התייעצו עם יעקב לפני הריגת שכם. יהודה מתברך שינצח את האויבים ויהיו ממנו מלכים 

זכותו יששכר יושב ולומד, ובצידקותו הוא זבולון הוקדם שב –ויתברך ביין וחלב. זבולון ויששכר 

יצא ממנו מנהיג  שילחם לבדו וינצח  –מתייחס אליו כשותף גמור ונותן לו חצי מרווחיו. דן 

כנחש שמפיל בחכמתו סוס עם רוכבו. סיפרנו על שמשון: על עקירת שערי עזה, שריפת שדות 

וחמים בכיבוש הארץ. אשר מראשי הל –פלישתים בשעת מותו. גד  0333הפלישתים ועל הריגת 

ארצו  –זריז כאילה במצוות וכן ארצו ממהרת להוציא פירות. יוסף  –מבורך בשמן. נפתלי  –

ינצח  במלחמות כזאב. לאחר הברכה לכל אחד  –מבורכת וה' יהיה בעזרו בכל דבר. בנימין 

בות יעקב מברך  את כולם ביחד שכל הברכות של כל אחד יהיו שייכות לכולם. הברכה מהא

מעכשיו כולם שייכים לעמ"י. לא כמו ישמעאל ועשיו שהברכה לא  –השבטים  לכלעוברת 

 עברה דרכם.

יום כדי שיוכלו  03יעקב נפטר, יוסף מצווה לחנוט אותו במשך –פטירת יעקב וחניטתו 

יום של  03יום סה"כ  03להביאו לארץ, לאחר ימי החניטה מצריים כולה מבכה את יעקב עוד 

 בכל יום אחד מהצאצאים הספיד. בכיה, בהם 

כל מצרים מלוה את יעקב עד גורן האטד, שם התכנסו כל המלכים להשיב  - הלויה והקבורה

מלחמה לאנשי מצריים מכיון שחשבו שבאו להלחם עימם, עד  שהתברר שזאת לויה ולא 

נשי מלחמה. יוסף שם את הכתר שלו על הארון וכל המלכים שמים מסביב. בגורן נפרדים כל א

 מצריים, ולקבורה ממשיכים רק בני יעקב שקוברים אותו במערת המכפלה.

בדרך חזור יוסף נעצר להודות על ניסו סמוך לבור. האחים חוששים    - דאגת יוסף לאחים

שאולי עכשיו יוסף יחזיר להם על חטאם, והם מסבירים לו שרצון אביהם היה שלא יענישם. אך 

יוסף דואג לכל אחיו ומשפחותיהם במשך כל חייו עד מותו.  יוסף מיד מסביר שרק הודה לה'.

 יוסף מבקש שבעת הגאולה יקחו את עצמותיו לקבורה בארץ.

 חזק חזק ונתחזק! חזק חזק ונתחזק! חזק חזק ונתחזק!

 

   

  נחום!                   שלום וברכה

 (. מן הלימוד) , בזכות יוסף הצדיק אפרים ומנשהשירים ששרנו: המלאך הגואל, ואני נתתי לך


