
 

 הורים יקרים לילדים אהובים ומתוקים!

המתוק, החופשה שיבשה קצת את תכניותינו אך ננסה לאחר שבוע של חופשה מאונס שבנו לגננו 
סדר כ וותר על לימודלהתאמץ ולהשלים את הפרשה שהוחסרה ואם לא נצליח בימים הקרובים נ

הפרשיות. התוכנית לשבועיים וחצי הקרובים עד הסיום )יום שני ה' שבט(: אנו מתחילים את חומש 
אנו  החל מהשבת"סיום" בחברון: קראת הל והתרגשויות שמות כפי סדר הפרשיות ובמקביל הכנות

הבאת ה"מזכרות" מפרשות חומש בראשית ע"י נתחיל את  יום שניאת מבצע הפסוקים וב מתחילים
 כמובן שישנה חשיבות מרובה להשתתפות ההורים בהתלהבות. בהצלחה! הילדים.

 

מתחילת  !01,111מבצע  –מבצע שינון הפסוקים כחלק מההתרגשות אנו מתחילים בעז"ה את 
השנה אנו הולכים ומתקדמים בשינון פסוקי הבריאה עד לסיומם השבוע, ועניינו של המבצע הוא שהילדים יגיעו 
לחוש את הפסוקים, להתלהב משינונם, אהבת התורה ופסוקיה ולשליטה מלאה בפרק א' של החומש ע"מ שנקרא את 

 הפסוקים במעמד ה"סיום" על בימת ביהכ"נ. 
אפילו –בטעמים אשכנזיים( על כל פסוק הילדים למדו מקבל הביתה את דף הפסוקים לשינון )מה עושים? כל ילד 

אין צורך ממש לומר, מספיק להיות קשובים( שולחים  – שיישלח בהמשך אחד! שמשננים )עם ההורים או עם הדיסק
ו תולים את הפתק )מומלץ פסוקים(. אנ 43 -פסוקים )חזרה שלמה על כל הפסוקים  01פתק לגן כגון: שיננו עם בננו 

 פסוקים . 01,111לקשט( ומסכמים כל יום את מספר הפסוקים שכולם ביחד שיננו. המטרה שנגיע כל הגן ביחד ל

בשבועיים הבאים נשמח כולנו גם בהבאת מזכרות מהפרשה. בכל יום אני אחלק בעז"ה "מזכרת" מהפרשה לכל 
רות, ובכל פרשה שני ילדים יביאו מזכרת לגן )לתצוגה בלבד, לא הילדים. בנוסף גם הילדים יהיו שותפים בהבאת מזכ

אפשר להביא גם כמה דברים המוזכרים בפרשה, רעיונות מקוריים יתקבלו בברכה. בסוף הלימוד הילדים  -לחלוקה(
שהביאו את המזכרות יראו אותם לכל הגן וילדי הגן יצטרכו למצוא את הקשר לפרשה, רצוי לעטוף את המזכרות 

 שרוך וכו' {   –ענף זית, לך לך  –נחש, נח  –לת חשיבותן . }דוגמאות למזכרות: בראשית להגד

 הילדים שמביאים פרשה תאריך יום הילדים שמביאים פרשה תאריך יום הילדים שמביאים פרשה תאריך יום

 X2שמואל וישב כ"ט ד X3,יהודה חיי שרה כ"ד  ו יוסף יהושע, בראשית טבת כ' ב

 משה,נוה מקץ א שבט ה צב"י ,טוביה תולדות כ"ו א X2עקיבא נח כ"א ג

אליקים, אלקנה  לך לך כ"ב ד

 ושמואל מנחם

 שלמה,מאיר,יעקב ויגש ב ו  X2,נחשוןבנימין ויצא כ"ז ב

 כולם מכל החומש ויחי ד א שמעון,מיכאל וישלח כ"ח ג ,X3ידידיה וירא כ"ג  ה

  
 
 

שירים ששרנו: המלאך הגואל, ואני נתתי לך,   טבת "חי שייום שיבס"ד 

 בזכות יוסף הצדיק אפרים ומנשה )מן הלימוד(. 

 

  עדכון בענין הקריאה:

ָ   שעבר שבועב  ָ  ָ  ָ  עשינו מבדק של מצב הילדים וב"ה רוב הילדים נמצאים בקצב הכללי דהיינו יודעים: 

 וכן להבחין בשוא נח ובשוא נע )בראש מילה(. אנחנו מוסיפים עוד שבוע לתירגול נוסף ע"מ ליישר קו לפני

    נא לתרגל בבית! –המעבר לניקוד הבא, אנו שולחים גם סיפורים נוספים 



 :בלימודנו בשבועיים האחרונים )מלפני השלג( שעסקנו בהןנקודות 
יעקב לא רצה להקבר בארץ מצריים  ארץ טמאה וכן שלא יעשו את קברו לפסל והוא מצווה  –צוואת יעקב 

את יוסף ומשביע אותו שיקבור אותו במערת המכפלה. מדוע צריך להשביע הרי יוסף ודאי יקיים? כדי שפרעה 

 לא יוכל למנעו.

בוּ כאחד מן  –ברכת יעקב למנשה ואפרים  יעקב חולה, יוסף ובניו מגיעים, יעקב אומר ליוסף שבניו ֵיָחש ְׁ

השבטים ויקבלו ירושה בארץ )הארכנו בהסברת ענייני הירושה: נכדים לא מקבלים, ודין הבכורה(. יוסף מגיש 

ויעקב מסביר שעשה בכוונה ובהשכל מלשון שכל(, יוסף מתקנו  -את בניו לברכה ויעקב משכל את ידיו )בכונה

יהושע התלמיד הגדול של משה רבנו ומכניס עמ"י לארץ. יעקב –מכיון שמאפריים יצא אדם חשוב יותר 

 מברכם בברכת המלאך 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 אביו לאחר מות  –ברכת יעקב לשבטים 

רחל והעבירה  מאוהל זילפה לאוהל לאה, ראובן עצוב אך גם שמח, מכיון שאצל צדיקים כשמקבלים תוכחה 

זה גם ברכה, שעכשיו יוכלו לתקן. תוכחה לשמעון ולוי שלא התייעצו עם יעקב לפני הריגת שכם. יהודה מתברך 

זבולון הוקדם שבזכותו יששכר  –שינצח את האויבים ויהיו ממנו מלכים ויתברך ביין וחלב. זבולון ויששכר 

יצא ממנו מנהיג  שילחם  –יושב ולומד, ובצידקותו הוא מתייחס אליו כשותף גמור ונותן לו חצי מרווחיו. דן 

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

מבורך בשמן.  –מראשי הלוחמים בכיבוש הארץ. אשר  –פלישתים בשעת מותו. גד  0333הפלישתים ועל הריגת 

ארצו מבורכת וה' יהיה בעזרו בכל דבר.  –זריז כאילה במצוות וכן ארצו ממהרת להוציא פירות. יוסף  –נפתלי 

ה לכל אחד יעקב מברך  את כולם ביחד שכל הברכות של כל אחד ינצח  במלחמות כזאב. לאחר הברכ –בנימין 

מעכשיו כולם שייכים לעמ"י. לא כמו ישמעאל  –השבטים  לכליהיו שייכות לכולם. הברכה מהאבות עוברת 

 ועשיו שהברכה לא עברה דרכם.

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

יום של בכיה, בהם בכל יום אחד מהצאצאים  03יום סה"כ  03ימי החניטה מצריים כולה מבכה את יעקב עוד 

 הספיד. 

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

יה ולא מלחמה. יוסף שם את הכתר שלו על מצריים מכיון שחשבו שבאו להלחם עימם, עד  שהתברר שזאת לו

הארון וכל המלכים שמים מסביב. בגורן נפרדים כל אנשי מצריים, ולקבורה ממשיכים רק בני יעקב שקוברים 

 אותו במערת המכפלה.

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

על חטאם, והם מסבירים לו שרצון אביהם היה שלא יענישם. אך יוסף מיד מסביר שרק הודה לה'. יחזיר להם 

יוסף דואג לכל אחיו ומשפחותיהם במשך כל חייו עד מותו. יוסף מבקש שבעת הגאולה יקחו את עצמותיו 

 לקבורה בארץ.

  זק ונתחזק! חזק חזק ונתחזק!חזק חזק ונתחזק! חזק ח חזק חזק ונתחזק! חזק חזק ונתחזק! חזק חזק ונתחזק!

 

 
 נקודות שהדגשנו בפרשת שמות:

עמ"י הולך ומתרבה בצורה ניסית, לפעמים נולדים ששה בבת אחת ואפילו יותר. וכולם חזקים ובריאים.  – ִהתרבות עמ"י

סיפרנו על ההתמסרות של שפרה ופועה ללכת ליילד בכל מקום ובכל זמן. פרעה הרשע כינס אסיפה בה דנו על החשש 

לשעבד את הגברים כך הם יהיו  –ע שעמ"י בזמן מלחמה יצטרף לאויבים ויגרש את המצרים מארצם. הפיתרון המוצ

 חלשים ועייפים וישארו לישון בשדה ואשה בלא שהבעל נמצא עמה בבית לא יכולה ללדת וכך לא יוולדו ילדים לעמ"י.

פרעה גזר שכל עמ"י ישתעבד. עובדים קשה, השוטרים דורשים שישארו לישון במקום העבודה בכדי לסיימה  – השעבוד

רצו לשמח את בעליהן ולהביא להם מים חמים, ית המצרים לא תתממש. הנשים הצדיקות כל יום. אך ה' דאג שתוכנ



כל פעם לשדה עם מים  תגיעו. הן היו מהכינו מהם מטעמים לבעליהןהן היו מוצאות בדלי מלא דגים ו בשעת השאיבה

 כו ללדת ורק התרבו. שהגאולה תגיע בסוף. וכך יצא שהמשי , וחיזקו אותם גם באמונהחמים לרחיצה ומאכלים לחיזוק

פועה ודרש מהם שיהרגו את הבנים. מיילדות שפרה וקרא ל ראה שגזירתו לא הועילה הוא פרעהכש – גזירת המיילדות

לא דאגו ואמרו  , אך הןכולם חששו לשלומן ,הן לא חששו והמשיכו במסירות לטפל ביולדות. פרעה קרא להן שנית

 יות. ה' עשה שפרעה יאמין להן ולא יהרוג אותם.לפרעה שהנשים היהודיות יולדות לבד כמו ח

שישליכו את כל הבנים ליאור. עמרם על כולם כשפרעה ראה שהגזירה לא מצליחה , גזר גזירה חדשה  – גזירת ההשלכה

 ם שלא לגרום להתאכזרות לבניהם. התחילו לעזוב את נשותיהלמדו ממנו ו אנשים מאשתו יוכבד, ועוד מגדולי הדור נפרד

בשעת ונה לאביה בצורה מכובדת ואומרת שעדיף שיחזרו לנשותיהם וכך לפחות יוולדו בנות. עמרם מחזיר ומרים פ

 אהרון ומרים רוקדים בשמחה ומובילים את החתן והכלה. כל עמ"י חוזר לנשותיו.החופה 

באור מרוב  לד בן שיושיע את עמ"י , כשנולד מתמלא כל הביתושיו שפרה בהריון, מרים מתנבאה   - לידת טוביה

מצרים הואינם רוצים ש חדשים ולאחר מכן קול בכיו חזק 0קדושתו. הם מצפינים אותו במערה שתחת הבית במשך 

ישמעו את בכיו וודאי יהרגוהו ולכן מחליטים לשים בתוך תיבה )סל קלוע מגומא מצופה בזפת מבחוץ וחמר מבפנים( 

 .בתפילה שיינצל ףולקוות שה' יעזור. שמים ביאור במקום מוצנע בין הסוּ 

מרים הצדיקה מביטה לראות ולהשגיח, ופתאום מגיעה פמליא של בת פרעה, אוי ואבוי! )היא לא ידעה  –בת פרעה 

תיה החליטה לעזוב את הפסלים.( בת פרעה רואה אותו ומנסה להאכילו ע"י מצריות מוציאה אותו  ,שבאותו יום ּבִּ

ואיננה מצליחה )מותר לאכול מגויה אך הוא לא רצה מכיון שאין הדבר ראוי לפה שידבר עם השכינה (. מרים מציעה 

 עד שיגדל. (בשכר)להביא מינקת יהודיה. ובת פרעה מפקידה אותו אצל אמו 

כי מן המים  -נקרא ע"י בת פרעה משהטוביה מגיע לבית פרעה ו ,לאחר השנתים שהיה אצל אמו – משה בבית פרעה

הוא לא נח בארמון אלא  ויכול לצאת לבדו משיתיהו. הוא גדל וממשיך להתקדש ולהתגדל בתורה ובמצוות, וכשגדל

 תם, כואב בכאבם וסובל עמהם למרות שאינו מחויב.ייוצא ורואה את שלום אחיו ומסייע להם שלא יסבלו כ"כ, סוחב א

מצרי מכה איש עברי , ומשה לא היה מוכן לסבול דבר כזה כיון שבשונה מאחיו לא הורגל משה רואה  – הריגת המצרי

בהתנהגות משפילה שכזו. משה רואה שיש רק יהודים והוא קם והורג את המצרי וטומן אותו בחול. למחרת משה שוב 

בעניין איסור זה( היהודי )הארכנו  "רשע למה תכה רעך?" :יוצא ורואה אדם שמתכונן להכות את חבירו ומשה קורא לו

צרים שמשה הרג וכך בנוסף לכך ו ,היה צריך לקבל את התוכחה אך במקום זה ענה בחוצפה למשה גם אמר בקול ליד המִּ

 נודע הדבר ופרעה מצווה לתפוש את משה.

חמת ין ומגיע לשם ליד הבאר , שם הוא מציל את בנות יתרו מהרועים שעוקפים בתור ממשה בורח למד – יןמשה במד

( הן מגיעות לאביהן בצורה מכובדת שנאתם ליתרו שעזב את הפסלים, ומשקה את צאנם.)הרחבנו בענין העמידה בתור

 –והוא אומר להם לקרוא למשה. משה משתכן בביתו. משה דואג במסירות, באחריות ובדאגה לצאן )הדאגה לכבשים 

(. משה מתחתן ן הקדשים שלנו אחד אחד על הכתף, זכינו גם להרים את צאהכבש שהלך לחפש מים במדברהסיפור של 

משה מרגיש גר למרות שפה יותר נח מאשר במצרים מכיון שהוא רוצה לשוב -עם ציפורה ונולד למשה בן שנקרא גרשום 

 להיות עם אחיו.

כל השנים עדיין  אך ,את התפילות כל השנים עמ"י מתפלל כל הזמן להנצל ממצרים וה' שומע -ה' שומע לתפילת עמ"י

. וכשמגיע הזמן להגאל (עדיף לעמ"י להמתין למרות שקשה כדי שמדרגתם תהיה יותר קדושה וגדולה לא נגאלים. )

 .ומתגלה למשה בסנה בשלמות ובנ"י זועקים ה' שומע לתפילתם

 .למרות האש הסנה איננו נשרףאת הסנה בוער,  רועה את צאנו ומגיע להר סיני, הוא רואה 03משה בן  – משה בסנה

מוכן לכל  –. ה' ברא קול של נבואה וה' מדבר עם משה מתוך הסנה  והוא אומר מיד "הנני"! ומתקרב לראותהוא ו

משימה! משה מסתיר פניו מלראות את הקדושה הגדולה בצניעותו ובענוותו. ה' אומר למשה שיתמנה לשליח להנהיג את 

חוזר כמה פעמים. בסוף משה מסכים לאחר שה' אמר שאהרון יהיה  עמ"י. ומשה בענוותו אומר שאיננו ראוי וכך הדבר

 דם.  נחש, צרעת ו -למשה שלושה אותות: מטההדובר. ה' נותן 

  נחום         שבת שלום!


