
        סיפור השבועסיפור השבועסיפור השבועסיפור השבוע
עיניה� עוקבות בדריכות אחרי ,  ודודי ישבו על הרצפה�חיי

, ליל ראשו� של חנכה, אתמול. על המרצפותהמסתובב הסביבו� 

שני , הגיעו סבא וסבתא לביקור וחלקו לה� מעות ביד רחבה

הסביבו� חג לפני . קנות בוהאחי� מנו את כספ� ותכננו מה יוכלו ל

! או�. "הזדקרה לנגד עיניו של דודי' האות ג.  ונפל–עיניה� כשכור 

נאנח והכניס ידו לכיס מכנסיו ושלשל שקל אחד לתו  ידו של 

  . אחיו

חג במר! על  וזה סובב את הסביבו�, צחו�יבחיו  של נ, �חיי

ל  עסיבובואחר  רב עיניו של דודי עקבו במתח. המרצפות הקרות

  ?איזו אות יפול עתה

כבר " : דודי נשא תפילה בלבו,פלוכשכמעט נ, הסביבו� האט מהלכו

אזכה פע� , מה יש... 'ל על גויפ שיהלווא! שלשה שקלי� הפסדתי

  !" אחת ג� אני

 הושיט ידו ועל שפתיו חיו  �חיי', הסביבו� נטה על צדו ונפל על פ

סנ� !"  לא הוג�זה. "בחרוק שני� שלשל לידו עוד שקל, דודי. עליז

בטח יש ל  איזו ? ויחואי  זה יתכ� שתמיד אתה מר", דודי

, שו� תחבולה", ק�ובת� הכחיש חיי!" מה פתא�..."  "תחבולה

  ".פשוט המזל לא משחק ל  הפע�

לא העז כי , להפסיק לשחק. המשחק יסתיי�בו דודי יחל לרגע 

יאמר כי רק בגלל שהוא המפסיד אי� לו ו, חשש שחיי� ילעג לו

וכסו התרוק� במהירות ...הסביבו� היה נגדו...חשק להמשי  במשחק

  .מעות החנוכה מכל

כאשר עבר ברחובות סקר . כי� תכנ� מה יקנה במעותושבועות אר

השוה מחירי� וכבר ידע , רי�פאת החלונות הראוה של חניות הס

 לדודי לא היה חשק ,במשחק אחד אבד הכל, עתה. בדיוק מה יקנה

, כל חבריו עסוקי� עתה בדמי החנוכה שקבלו לאה, לצאת מ� הבית

   .מתכנני� כיצד יוכלו לקנות בו דברי� רבי� ככל האפשר

אבא ואמא עקבו אחריו . צבונוישקוע בע, הוא הסתגר בחדרו

לחשה אמא לאבא וידיה מכינות לו , "ה'מסכ� דודיל. "במבט�

לפעמי� צרי  ללמד . "צוי על הפסדויפ, צלחת ע� ספגניות חמימות

  . המה� אבא "ג� להפסיד

גבו , קובי ישב בחדרו. חברו הטוב, על דלתו של קובינקש  �חיי

קובי סובב .  בעליזות�קרא חיי, "קובי, שלו�.  "מפנה אל הדלת

 עצר דבורו �חיי, את ראשו ופניו לא נראו שמחי� כלל וכלל

�בצהרי� נראה קובי עליז כל . �גמג� חיי" ?מה קרה...מ. "השוט

, ספר קובי בעצב, "אבדתי את דמי החנוכה שלי"?  לומה קרה, כ 

לא שמתי לב כי , בכיס המעיל, הכס� היה מנח בארנק! ל�ואת כ"

  ".בכיסי יש חור והארנק נפל ארצה ואבד

לא יהיו לי השנה ",  התנח� קובי, "לא נורא.  "לחש חיימקה" מסכ�"

 רק חבל על כל, אבא הבטיח לקנות לי במתנה ספר. דמי חנוכה

 �השתת� חיי, "באמת חבל" "ברי� הנוספי� שתכננתי לקנותהד

חתי עכשיו והרו!  לי יש דמי חנכה כפולי�–מה אתה יודע ", בצערו

  !"במשחק סביבו� את כל המעות חנוכה שקבל דודי

 לפתע הבי�. בתדהמהבמקומו  קפא �חיי. הפליט קובי, "מסכ� דודי"

הוא . ראולי א� יות,   מקובי"מסכ�"כי בעצ� דודי אינו פחות , הוא

שכלל לא ש� לב שהיא באה על חשבו� , תויהיה עסוק כל כ  בזכי

  . מפלתו של אחיו

 נפרד מחבירו וחזר חיי�. ה בביתו של קובי דעכו אט אטנרות חנוכ

עכשיו .  "דודי כבר יש� ודמעה קטנה תלויה על ריסו עיניו, לביתו

  . לעצמו�לחש חיי, "הוא כבר לא יהיה יותר עצוב

ערמה , סו התפוח וסדר מעותיו בשתי ערמות שוותהוא רוק� את כי

 פשט �חיי. ואת השניה שלשל לארנקו של דודי, אחת החזיר לכיסו

על פניו התפשט חיו  של שביעות , טתו החמימהיאת בגדיו ונכנס למ

  ...עתה הרגיש שמחה רבה עוד יותר משמחת הזכיה, מוזר.  רצו�

        ברכותברכותברכותברכות
 יהי . למצוותולרגל הגיע ולכל משפחתוו "היאית� אהרו� מזל טוב ל

רצו� שיוצר המאורות יאיר את דרכ  להצלחה בכל מעשה ידי  
 ח� ושכל טוב בעיני ותמצא, לטובה לאהבת תורה ויראת שמי�

  .אלוקי� ואד�

 ולרגל הגיע ולכל משפחתוו "הי גדעו� ישראל בקשימזל טוב ל
 יהי רצו� שיוצר המאורות יאיר את דרכ  להצלחה בכל .למצוות

 ח� ושכל טוב ותמצא, מעשה ידי  לטובה לאהבת תורה ויראת שמי�
  .בעיני אלוקי� ואד�

 ולרגל הגיע ולכל משפחתוו "הי עקיבא מרדכי נמצקימזל טוב ל
 יהי רצו� שיוצר המאורות יאיר את דרכ  להצלחה בכל .למצוות

 ח� ושכל טוב ותמצא, מעשה ידי  לטובה לאהבת תורה ויראת שמי�
  .בעיני אלוקי� ואד�

        תשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכהתשובות וזוכה
  : ה�ויצאהתשובות הנכונות לפרשת 
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  ו"הי  גודלילינוי :איה ויצאהפתרונות הנכוני� לפרשת הזוכה בהגרלת 
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  מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�מאוצרות התורה לילדי�
גזו של וקפ! עליו רוהנה ,  בשלווהשבתקש יעקב ליב, יקרי�ילדי� 
�והיה . כי ב� זקוני� הוא לו, ד על אביווהיה יוס� אהוב מא. יוס

 �למד יוס� תורה מפי סבו . וזה של אבידומה לדיוקנו של יוס
את כל מה שלמד יעקב בבית מדרש� ממנו ספג ו, יצחק ומפי אביו

  .ואהבת אביו אליו הולכת וגדלה, של ש� ועבר
  כלומר'" רועה את אחיו" 'היה  ויוס� ,עשה לו כתונת פסי�אביו 

כרועה , היה שומע הלכות מפי אביו והול  ומלמד אות� לאחיו
 יה ה, בעוד אחיו רואי� עצמ� כאדוני האר!.את צאנוהמנהל 

, לא גבה לבו של יוס� על אחיו.  מרגיש כמו גר באר!, יוס� כאביו
  .ג� בבני השפחותכולל , והוא נהג כבוד בכול�

זכות ולחבב� עשה זאת , כאשר הביא לפני אביו את דבריו עליה�
אביו כאשר עשה לו לכ� ו. בהיאבל אחיו ראו בו מוציא ד, עליו

לא הבחינו מפני שה�  ,רבתה וגדלה שנאת� אליו, כתונת פסי�
  .אהבת יעקב ליוס� אינה גורעת מאהבתו אליה�ש

לא רצו , היות ולא היו השבטי� נוהגי� אחד בפה ואחד בלב
לא השיבו לו , ועל כ�, הביווכלפי חו! כאילו ה� אלהעמיד פני� 

  . שלו� כאשר פנה אליה� בדברי�
והנה רואה הוא את עצמו , סודו אל עבדו יוס� בחלו�' לה היג

צבה בי� יקמה אלומתו ונוהנה . מות בשדהומאלמי� אל ואחיו
כשסיפר לה� את  .וכל אלומות האחי� משתחוות אליה ,כול�

  .עלתה שנאת� ליוס� וגברה עד מאד ,חלומו

שמש והירח וג� אחד עשר בו ראה שה, חלו� נוס�יוס� חל� 
יעקב . ולאחילאביו וסיפר יוס� את החלו� . כוכבי� משתחווי� לו

א  כדי שלא להרבות שנאת ,  אמיתיתנבואהזו כי אכ� ידע 
הבוא נבוא אני ואמ  ואחי  : " ואמרנז� ביוס�, האחי�

י� אבל האח,  שמר יעקב את הדברי� בלבו."להשתחוות ל  ארצה
  .הוסיפו קנאה על שנאת�

קש יב. ויעקב דאג לגורל�, מספר ימי� היו אחי יוס� רועי� בשכ�
יוס� מיהר לעשות ו, לראות מה גורל�, ללכת לשכ�יוס� מיעקב 

לא יוכלו הופתעו ו, ראו אותו האחי� מרחוקכש. את רצו� אביו
. ודרש בשלומ�התקרב יוס�  . לופזו להתנכלחנו, לחשוב במתינות

הנה בעל : "אלא אמרו איש אל אחיו,  לא ענו לו�ה, אול�
   ."החלומות הלזה בא

קש יראוב� באול� , לבורשמעו� ולוי הציעו להורגו ולהשליכו 
בכוונה . ולכ� הציע להשליכו אל הבור מבלי להרוג אותו, להצילו

 האחי� השליכו .להשיבו אל אביוו, מהבורהוציאו ל, בא אחר כ ל
  .  א  מלא נחשי� ועקרבי�–� את יוס� לבור ריק בלי מי

כשהל  ראוב� לטפל באביו הוציאו האחי� את יוס� ומכרוהו 
לא , ובאותו פע�, ע� יוס� הצדיק' עשה הדקה  צ.לישמעאלי�
פי שנהגו כ, שריח� רעורות ועטר� ע לי�אחת הישמענשאה אור
הישמעאלי� מכרוהו  .לוט ובשמי�, אלא נשאו צרי, בדר  כלל

.חלה גלות מצרי�וכ  ,  שר מצרי'לפוטיפר למדייני� שמכרוהו 
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