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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
במשך השנה עכשיו זה זמן של יותר נחת  והבשילו מדי פעם לקראת סוף השנה עולה המחשבה כמה הפרות גדלו

  .פשוט יושבים ומתענגים ממתיקותם

 תורה:

  ל( מעשה יהודה ותמר.-לח )א
זה מה ו ,על מכירת יוסף ,את השלבים הראשונים של החזרה בתשובה של האחים הדגשנו ירת יוסףמיד אחר מכ

 שלווה אותנו גם בסיפור יהודה ותמר.
וכועסים על יהודה על  ,הם כבר ממש מצטערים על מה שהם עשו ,של אביהםכשהאחים רואים את הצער הגדול 

הרעיון למכור את יוסף ומורידים אותו מגדולתו )רש"י(. בגלל זה ובגלל שיהודה לא יכול לסבול צערו של אביו 
)חיזקוני(. יהודה עוזב את המשפחה ועובר לעדולם ושם עושה שותפות עם איש חשוב )העמ"ד( שקוראים לו 

רע כי ער היה ער בהיפוך אותיות זה )אחד הילדים העיר ש ,ער -ירה. סיפרנו על האישה של יהודה ושלשת בניוח
ועל תמר  אונן ושלה רמב"ן( -היות ער וגיבור בעבודת ה'אמרנו שכך ער בחר להיות, הוא היה יכול לבחור ל  רע.

הרעים ולמדנו מהי מצות יבום )שלפני מת"ת כלתו הצדקת והצנועה )סוטה י:(. סיפרנו על מיתת ער בגלל מעשיו 
עושה שתמר לא תהיה  -(. גם אונן עושה מעשה רע מאודרמב"ן -גם האב יכול לעשות המשכיות לבנו שנפטר

ימות  שלהיהודה חושש שגם  ם של אחיו. גם אותו ה' הורג.מכיוון שידע שהילדים לא יהיו רק שלו אלא ג ןבהריו
אך באמת לא  ,לו ולכן אומר לתמר שתחזור לבית אביה  עד ששלה יגדלכמו אחים שאת יתחתן עם תמר, 

הודה חשש שהוא יחטא חתן איתו גם אחר כך )רש"י( )הרמב"ן מסביר שמכיוון ששלה היה קטן יתמתכוון שת
(. תמר ר לתמר שתחכה עד שהוא יגדל ובאמת יהודה התכוון שהיא תתחתן איתוולכן אומ כמו אחים שלו

 התחפשהספיק גדול והיא עדיין לא נתנה לו, היא מאוד רוצה להדבק במשפחת יהודה ולכן חושבת ששלה כבר מ
)הרמב"ם כותב שאישה שמתחתנת ליום אחד זה ודאי דבר שהוא בזיון גדול אך הוא היה מותר לפני מתן  לזונה

על מנת  (ולא של אף אחד ממשתורה, אנו לא כ"כ דברנו על זה אלא אמרנו שקדשה וזונה זו אישה שהיא הפקר 
חותמת פתילים ומטה שיהודה מביא  –סיפרנו על הגדי שיהודה הבטיח לה ועל הערבון  להיות בהריון מיהודה.

 לה בנתיים.
והיה אסור לה  ,כשיהודה שומע שתמר בהריון הוא אומר "הוציאוה ותשרף" מכיוון שהיא היתה היבמה של שלה

 .למדנו שגם יהודה היה היבם שלה( )כבר להתחתן עם איש אחר )רשב"ם(
 "נח לו לאדם שיטיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים".

 ראינו שאפילו שכבר מוציאים את תמר לשריפה היא לא מגלה שהיא בהריון מיהודה על מנת לא להלבין פניו.
סיפרנו  ון ממנו והיא צדיקה.שיהודה יודה לבד ובאמת יודה מודה באמת שתמר בהרי ורק שולחת את הערבון

לב שכאן כתוב תאומים ולא תומים  הילדים שמו על לידת התאומים פרץ וזרח, מפרץ בעתיד יצא דוד המלך.
,כמו אצל יעקב ועשו, מכיוון שכאן שניהם צדיקים. שמנו לב שקרה ליהודה דברים דומים למה שהוא עשה 

ים הוסיפו עוד( על מנת להזכיר ליהודה על מה הוא צריך לאביו מדה כנגד מידה )גדי עיזים, "הכר נא" והילד
 לחזור בתשובה שלמה.

 
 .ו( יוסף בבית פוטיפר-)א

, ועל "שם שמים שגור בפיו" -סיפרנו על האמונה והביטחון של יוסף הצדיק שיודע שה' בעזרתו בכל מקום
בהתחלה היה  .1פי האו"ח(  הסיעתא דשמיא שיש ליוסף. ראינו איך יוסף עולה בחשיבותו בבית פוטיפר" )על

 וישרת אותו.  .3ויהי בבית אדוניו.  .2כאחד העבדים הפשוטים שעובדים בחוץ. 
 לא ידע איתו מאומה. .6ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף.  .5ויפקידהו על ביתו.  .4

 

 :עברית
יפים. ביום השבוע חלקנו משימות כתיבה והסברנו את כל שלבי העבודה. שמחנו כבר לקבל כמה סיפורים 

ראשון הילדים שעדיין לא הביאו מתבקשים להביא ובע"ה נערוך ספר כיתתי לכולם של ילדים מספרים על 
  ב"ה התחלנו את החוברת השניה בחשבון נטעם ממנה מעט ובע"ה נמשיך בשנה הבאה. עצמם.

 
     פר תשהולד ת על מנת ללמומי שלא החזיר משובים בבקשה למלא ולהחזיר זה מאוד חשוב לת": תזכורת

 לשנים הבאות.

 שפילמן ושרה יהודה        ומבורךשבת שלום 


