סיפור השבוע
חיי ודודי ישבו על הרצפה ,עיניה עוקבות בדריכות אחרי
הסביבו המסתובב על המרצפות .אתמול ,ליל ראשו של חנכה,
הגיעו סבא וסבתא לביקור וחלקו לה מעות ביד רחבה ,שני
האחי מנו את כספ ותכננו מה יוכלו לקנות בו .הסביבו חג לפני
עיניה כשכור – ונפל .האות ג' הזדקרה לנגד עיניו של דודי" .או!
נאנח והכניס ידו לכיס מכנסיו ושלשל שקל אחד לתו ידו של
אחיו.
חיי ,בחיו של ניצחו ,סובב את הסביבו וזה חג במר! על
המרצפות הקרות .עיניו של דודי עקבו במתח רב אחר סיבובו על
איזו אות יפול עתה?
הסביבו האט מהלכו ,וכשכמעט נפל ,דודי נשא תפילה בלבו" :כבר
שלשה שקלי הפסדתי! הלוואי שיפול על ג' ...מה יש ,אזכה פע
אחת ג אני!"
הסביבו נטה על צדו ונפל על פ' ,חיי הושיט ידו ועל שפתיו חיו
עליז .דודי ,בחרוק שני שלשל לידו עוד שקל" .זה לא הוג!" סנ
דודי" ,אי זה יתכ שתמיד אתה מרוויח? בטח יש ל איזו
תחבולה" "...מה פתא!" הכחיש חיי בתוק" ,שו תחבולה,
פשוט המזל לא משחק ל הפע".
דודי יחל לרגע בו המשחק יסתיי .להפסיק לשחק ,לא העז כי
חשש שחיי ילעג לו ,ויאמר כי רק בגלל שהוא המפסיד אי לו
חשק להמשי במשחק...הסביבו היה נגדו...וכסו התרוק במהירות
מכל מעות החנוכה.
שבועות ארוכי תכנ מה יקנה במעות .כאשר עבר ברחובות סקר
את החלונות הראוה של חניות הספרי ,השוה מחירי וכבר ידע
בדיוק מה יקנה .עתה ,במשחק אחד אבד הכל ,לדודי לא היה חשק
לצאת מ הבית ,הלא כל חבריו עסוקי עתה בדמי החנוכה שקבלו,
מתכנני כיצד יוכלו לקנות בו דברי רבי ככל האפשר.

"את כול! הכס היה מנח בארנק ,בכיס המעיל ,לא שמתי לב כי
בכיסי יש חור והארנק נפל ארצה ואבד".
"מסכ" לחש חיימקה" .לא נורא" ,התנח קובי" ,לא יהיו לי השנה
דמי חנוכה .אבא הבטיח לקנות לי במתנה ספר ,רק חבל על כל
הדברי הנוספי שתכננתי לקנות" "באמת חבל" ,השתת חיי
בצערו" ,אתה יודע מה – לי יש דמי חנכה כפולי! הרווחתי עכשיו
במשחק סביבו את כל המעות חנוכה שקבל דודי!"
"מסכ דודי" ,הפליט קובי .חיי קפא במקומו בתדהמה .לפתע הבי
הוא ,כי בעצ דודי אינו פחות "מסכ" מקובי ,אולי א יותר .הוא
היה עסוק כל כ בזכייתו ,שכלל לא ש לב שהיא באה על חשבו
מפלתו של אחיו.
נרות חנוכה בביתו של קובי דעכו אט אט .חיי נפרד מחבירו וחזר
לביתו ,דודי כבר יש ודמעה קטנה תלויה על ריסו עיניו" .עכשיו
הוא כבר לא יהיה יותר עצוב" ,לחש חיי לעצמו.
הוא רוק את כיסו התפוח וסדר מעותיו בשתי ערמות שוות ,ערמה
אחת החזיר לכיסו ,ואת השניה שלשל לארנקו של דודי .חיי פשט
את בגדיו ונכנס למיטתו החמימה ,על פניו התפשט חיו של שביעות
רצו .מוזר ,עתה הרגיש שמחה רבה עוד יותר משמחת הזכיה...

ברכות
מזל טוב לאית אהרו הי"ו ולכל משפחתו לרגל הגיעו למצוות .יהי
רצו שיוצר המאורות יאיר את דרכ להצלחה בכל מעשה ידי
לטובה לאהבת תורה ויראת שמי ,ותמצא ח ושכל טוב בעיני
אלוקי ואד.
מזל טוב לגדעו ישראל בקשי הי"ו ולכל משפחתו לרגל הגיעו
למצוות .יהי רצו שיוצר המאורות יאיר את דרכ להצלחה בכל
מעשה ידי לטובה לאהבת תורה ויראת שמי ,ותמצא ח ושכל טוב
בעיני אלוקי ואד.

הוא הסתגר בחדרו ,שקוע בעיצבונו .אבא ואמא עקבו אחריו
במבט" .מסכ דודיל'ה" ,לחשה אמא לאבא וידיה מכינות לו
צלחת ע ספגניות חמימות ,פיצוי על הפסדו" .לפעמי צרי ללמד
ג להפסיד" המה אבא.

מזל טוב לעקיבא מרדכי נמצקי הי"ו ולכל משפחתו לרגל הגיעו
למצוות .יהי רצו שיוצר המאורות יאיר את דרכ להצלחה בכל
מעשה ידי לטובה לאהבת תורה ויראת שמי ,ותמצא ח ושכל טוב
בעיני אלוקי ואד.

חיי נקש על דלתו של קובי ,חברו הטוב .קובי ישב בחדרו ,גבו
מפנה אל הדלת" .שלו ,קובי" ,קרא חיי בעליזות .קובי סובב
את ראשו ופניו לא נראו שמחי כלל וכלל ,חיי עצר דבורו
השוט" .מ...מה קרה?" גמג חיי .בצהרי נראה קובי עליז כל
כ  ,מה קרה לו? "אבדתי את דמי החנוכה שלי" ,ספר קובי בעצב,

תשובות וזוכה
התשובות הנכונות לפרשת ויצא ה:
 –1ג'  '2ג'  '3ד'  '4א'  '5ג'  '6ב'  '7ב'  '8ג'  '9ב'  '10ג'
הזוכה בהגרלת הפתרונות הנכוני לפרשת ויצא היא :לינוי גודלי הי"ו

נר ה' נשמת אד ,גיליו זה מוקדש לעילוי נשמת:
חיי ב אליס עצי! ז"ל
רחמי ב ורדה נחו ז"ל
יחיאל )יחיא( ב יוס ונעמה ארז ז"ל
מיכאל ב זוהרה עטיה ז"ל
ר' משה ב סוליקא עמור ז"ל
משה ב עילו ביטו ז"ל
דניאל ב חנה ז"ל
יו טוב ב סלחה שר ז"ל
פרלה בת זימבול סימנטוב ז"ל
ננסי בת חנה ויעקב ז"ל חנה אסתר בת דוד קרייטנברג ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה.א

אשר ב ר' שמעו הופמ ז"ל
יעקב ב יוס באייבצ'יוב ז"ל
חנה )חנינה( בת בודה עמור ז"ל

יהי רצו שישלח הקב"ה רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל ובכלל ל:
אברה ב מסעודה אמיר הי"ו שמעו ב רחמה דנינו הי"ו הילד ב ציו יונה ב חנה אביגיל הי"ו נוריאל ב גוהרה נאמ
חנה בת מסעודה הי"ו
נירית בת מזל אהרוני הי"ו
זינה בת בואנו ניאזוב הי"ו
אושרת בת ציפורה כה הי"ו
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פרשת וישב ה – תשסח'

בס"ד

ש ומשפחה_____________:

מאוצרות התורה לילדי
חל יוס חלו נוס ,בו ראה שהשמש והירח וג אחד עשר
כוכבי משתחווי לו .סיפר יוס את החלו לאביו ולאחיו .יעקב
ידע כי אכ זו נבואה אמיתית ,א כדי שלא להרבות שנאת
האחי ,נז ביוס ואמר" :הבוא נבוא אני ואמ ואחי
להשתחוות ל ארצה" .שמר יעקב את הדברי בלבו ,אבל האחי
הוסיפו קנאה על שנאת.
מספר ימי היו אחי יוס רועי בשכ ,ויעקב דאג לגורל .ביקש
יעקב מיוס ללכת לשכ ,לראות מה גורל ,ויוס מיהר לעשות
את רצו אביו .כשראו אותו האחי מרחוק ,הופתעו ולא יוכלו
לחשוב במתינות ,ונחפזו להתנכל לו .יוס התקרב ודרש בשלומ.
אול ,ה לא ענו לו ,אלא אמרו איש אל אחיו" :הנה בעל
החלומות הלזה בא".
שמעו ולוי הציעו להורגו ולהשליכו לבור ,אול ראוב ביקש
להצילו ,ולכ הציע להשליכו אל הבור מבלי להרוג אותו .בכוונה
לבא אחר כ  ,להוציאו מהבור ,ולהשיבו אל אביו .האחי השליכו
את יוס לבור ריק בלי מי – א מלא נחשי ועקרבי.
כשהל ראוב לטפל באביו הוציאו האחי את יוס ומכרוהו
לישמעאלי .צדקה עשה ה' ע יוס הצדיק ,ובאותו פע ,לא
נשאה אורחת הישמעאלי עורות ועטר שריח רע ,כפי שנהגו
בדר כלל ,אלא נשאו צרי ,לוט ובשמי .הישמעאלי מכרוהו
למדייני שמכרוהו לפוטיפר ' שר מצרי ,וכ חלה גלות מצרי.

ילדי יקרי ,ביקש יעקב לשבת בשלווה ,והנה קפ! עליו רוגזו של
יוס .היה יוס אהוב מאוד על אביו ,כי ב זקוני הוא לו .והיה
דיוקנו של יוס דומה לזה של אביו .למד יוס תורה מפי סבו
יצחק ומפי אביו ,וספג ממנו את כל מה שלמד יעקב בבית מדרש
של ש ועבר ,ואהבת אביו אליו הולכת וגדלה.
אביו עשה לו כתונת פסי ,ויוס היה ' "רועה את אחיו" ' כלומר
היה שומע הלכות מפי אביו והול ומלמד אות לאחיו ,כרועה
המנהל את צאנו .בעוד אחיו רואי עצמ כאדוני האר! ,היה
יוס כאביו ,מרגיש כמו גר באר! .לא גבה לבו של יוס על אחיו,
והוא נהג כבוד בכול ,כולל ג בבני השפחות.
כאשר הביא לפני אביו את דבריו עליה ,עשה זאת זכות ולחבב
עליו ,אבל אחיו ראו בו מוציא דיבה .ולכ כאשר עשה לו אביו
כתונת פסי ,רבתה וגדלה שנאת אליו ,מפני שה לא הבחינו
שאהבת יעקב ליוס אינה גורעת מאהבתו אליה.
היות ולא היו השבטי נוהגי אחד בפה ואחד בלב ,לא רצו
להעמיד פני כלפי חו! כאילו ה אוהביו ,ועל כ ,לא השיבו לו
שלו כאשר פנה אליה בדברי.
גילה ה' סודו אל עבדו יוס בחלו ,והנה רואה הוא את עצמו
ואחיו מאלמי אלומות בשדה .והנה קמה אלומתו וניצבה בי
כול ,וכל אלומות האחי משתחוות אליה .כשסיפר לה את
חלומו ,עלתה שנאת ליוס וגברה עד מאד.

שאלות לילדי כיתות א' עד ג'
 .1איזה בגד עשה יעקב ליוס וגר לאחיו לקנא בו?

)לפחות חלק מהשאלות עפ"י "אוצרות התורה לילדים" שלמעלה(

ב .כובע מצחיה.

א .כתונת פסי.

ד .מעיל פרווה לחור.

ג .ג'ינס משופש.

 .2מה עשה יוס אחרי שחל את שני חלומותיו?
א .סיפר אות רק לאמו.

ב .סיפר אות רק לאביו.

ג .סיפר אות לאחיו ולאביו.

ד .שמר אות בליבו ולא סיפר לא אחד.

 .3בתורה כתוב ש "יוס היה רועה את אחיו" למה הכוונה "רועה את אחיו"?
א .מנהיג ,כרועה שמנהיג את הצא .ב .מלמד הלכות שלמד מאביו .ג .עוקב אחריה ומספר לאביו מעשיה .ד .תשובות א' וב' נכונות.
 .4מה נשאו הישמעאלי בדר כלל ומה נשאו כשנמכר לה יוס?
א .בדר כלל יהלומי והפע בשמי .ב .בדר כלל דברי שריח רע והפע דברי שריח טובו .ג .בשניה יהלומי .ד .בשניה בשמי.

שאלות עפ"י רש"י לכיתות ד' עד ו' ,ז' וח'
 .5מה למדו חז"ל מחלומותיו של יוס?
א .חלו שחולמי פעמיי ,מתגש.

ב .לא למדו דבר.

ג .אי חלו בלי דברי בטלי.

ד .חלו אחד משישי בנבואה.

 .6מי היו בנותיו של יעקב שניחמוהו בזמ קבלת בשורת " טר טר יוס" ?
א .כלותיו שנקראו בנות.

ג .כנעניות.

ב .התאומות שנולדו ע השבטי.

ד .כל התשובות נכונות.

ֵיה ִאיֲ 8חלֹמַ <ְ 2לי ְָלה ֶא ָחד ִאיִ 7ְ 8פ ְתרֲ 2חלֹמ) "...2פרק מ'( איזה חלו חל שר המשקי?
ַח ְלמ> ֲחל8ְ 2נ ֶ
ַ " .7ו? ַ
ב .את חלו שלשת סלי חורי.

א .את חלו שלשת השריגי.

ד .את חלו שלשת השריגי ואת פתרונו.

ג .את חלו שלשת השריגי ופתרו חלו שלשה סלי חורי.

Bחר ַה ְָ Aב ִרי ָה ֵא ֶ@ה ָח ְטא> ַמ ְֵ 8קה ֶמ ֶל ְ ִמ ְצ ַריִ) "...פרק מ'( מדוע נסמכה פרשת שר המשקי ושר האופי לפרשת אשת פוטיפר?
ַ " .8וי ְִהי ַ
א .כשמת בעלה שניה רצו בה לאשה.

ב .כדי שידברו עליה ולא בגנות יוס.

ג .להכי הצלה ליוס מבית האסורי.

ד .ב' וג' נכונות.

שאלות לכיתות ז' וח'  -ממפרשים אחרים על התורה
" .9כי ב זקני הוא לו" ' לפי פירוש הרמב" מה פירוש "ב זקני"?
א .נולד לעת זקנתו.

ב" .בר חכי" – כל מה שלמד מש ועבר מסר לו.

ג .שהיה דומה לו )זיו איקוני(.

ד .שהיה מטפל בו ומשרתו.

ֵיה ִאיֲ 8חלֹמַ <ְ 2לי ְָלה ֶא ָחד ִאיִ 7ְ 8פ ְתרֲ 2חלֹמ) "...2פרק מ'( לפי פירוש האב עזרא ,איזה חלו חל שר המשקי?
ַח ְלמ> ֲחל8ְ 2נ ֶ
ַ " .10ו? ַ
ב .את חלו שלשת סלי חורי.

א .את חלו שלשת השריגי.
ג .את חלו שלשת השריגי ופתרו חלו שלשה סלי חורי.

כללי השתתפות

ד .את חלו שלשת השריגי ואת פתרונו.

לימוד פורה ומהנה

 להניח בתיבה בבית הכנסת הספרדי המרכזי ,בבית משפחת בוחניק .או לדוא"ל  nimsin@zahav.net.il -בתו שבועיי.
 בי הפותרי נכו יוגרל ספר או שובר קניה בס  C 20למימוש בכלבו כוכבי ,או במתנת ח .המתמידי חומש מלא יזכו בפרס ללא הגרלה.

