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מה בפרשה? בפרשת וישב אנו עדים להמשך היחסים המורכבים בין אחים במשפחת האבות. הפעם הסכסוך הוא בין בניו של 
יעקב אשר מגלה חיבה יתרה לבן זקוניו, יוסף, ומכין לו כותונת פסים. האחים רואים את היחס המועדף שמקבל יוסף ושונאים אותו בשל 
כך, שנאתם כה עזה שהם אינם מסוגלים לברכו לשלום. יוסף מספר לאחיו על חלומות שחלם ובכך גורם להם לשנוא אותו אף יותר. 
בחלום הראשון האחים אוספים אלומות בשדה החיטה. יוסף חולם שאלומות אחיו משתחוות לאלומתו. בחלומו השני אחד עשר כוכבים 
)כמספר האחים של יוסף(, ירח ושמש )המסמלים את הוריו( משתחווים ליוסף. אפילו יעקב מתרגז כאשר הוא שומע על החלום השני 
שחלם בנו האהוב. כאשר יוצאים האחים לרעות את צאן אביהם בשכם שולח יעקב את יוסף לראות מה שלומם. כאשר רואים האחים 
את יוסף מגיע מרחוק "ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא. ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה 

אכלתהו ונראה מה יהיו חלומותיו" )בראשית לז 19(.  
בין האחים נרקמת מזימה זדונית להרוג את יוסף. ראובן מתכנן להציל את יוסף ואומר לאחים שבמקום להרגו ישליכו אותו לבור וכך לא 
יהיו הם אלו ששפכו את דמו, הוא מתכנן להוציא אותו מהבור ולהחזירו לאביו. האחים מפשיטים את יוסף מכותונת הפסים ומשליכים 
אותו לבור. לאחר המעשה מתיישבים האחים לאכול ובמרחק הם רואים אורחת גמלים ישמעאלית בדרך למצריים. יהודה, אשר לא יודע 
שראובן מתכנן להציל את יוסף, הורס את התכנית בכך שהוא מציע תכנית הצלה משלו- יוסף יימכר לישמעאלים ובכך לא יישפך דמו. 
בסוף היו אלו המדיינים שהוציאו את יוסף מהבור ומכרו אותו לישמעאלים שלקחו אותו למצריים. ראובן מגיע להוציא את יוסף מהבור 
ומגלה שהוא כבר איננו שם. האחים קורעים את כותונת הפסים וטובלים אותה בדם עזים כדי להחזיר אותה ליעקב על מנת שיחשוב 

שיוסף נטרף. יעקב מאמין לסיפור שלהם "חיה רעה אכלתהו טרוף טרף יוסף" )בראשית לז 33(.
בפרשת השבוע שלנו מופיע גם מעשה תמר. יהודה השיא את בנו ער לתמר. ער נפטר ולאחריו נפטר גם אחיו אונן שנקרא לייבם את 
תמר אשת אחיו. יהודה מפחד שהמוות שלהם קשור בתמר עצמה ולכן לא רוצה שבנו השלישי, שילה, יתחתן עם תמר. הוא שולח אותה 
לבית אביה. תמר מחליטה שהיא איננה מוכנה ליחס הזה ועושה ליהודה תרגיל, היא מפתה אותו בעזרת תחפושת ונכנסת להריון ממנו 
מבלי שהוא יידע. כאשר הריונה מתגלה יהודה מאשים אותה בבגידה במשפחה. תמר מצליחה להוכיח לו שהתינוק בעצם שלו. תמר 

יולדת תאומים בשם פרץ וזרח. 
בינתיים, יוסף נמכר לפוטיפר סריס פרעה והופך להיות בכיר בניהול ביתו. אשת פוטיפר מתאהבת ביוסף ולאחר שהוא דוחה את חיזוריה 
היא מעלילה על יוסף שניסה לאנוס אותה. פוטיפר שולח את יוסף לכלא. בכלא שוב מצליח יוסף בעזרתו של ה' להגיע לגדולה על ידי 
פענוח חלומות של אסירים בעלי תפקידי מפתח בשלטון המצרי. הוא מבקש מהם לזכור אותו כשהם משתחררים ולדאוג לשחרורו אך 

הם שוכחים ממנו עד שיש צורך בארמון פרעה לפותר חלומות מוצלח. 

ָקָמה  ְוִהֵּנה  ֶדה,  ַהּׂשָ ְּבתֹוְך  ֲאֻלִּמים,  ְמַאְּלִמים  ֲאַנְחנּו  ְוִהֵּנה  ָחָלְמִּתי.  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהֲחלֹום  ִׁשְמעּו-ָנא,  ֲאֵליֶהם:   ַוֹּיאֶמר, 
ֲאֻלָּמִתי, ְוַגם-ִנָּצָבה; ְוִהֵּנה ְתֻסֶּביָנה ֲאֻלֹּמֵתיֶכם, ַוִּתְׁשַּתֲחֶויָן ַלֲאֻלָּמִתי. ַוֹּיאְמרּו לֹו, ֶאָחיו, ֲהָמֹלְך ִּתְמֹלְך ָעֵלינּו, ִאם-ָמׁשֹול 
ִּתְמֹׁשל ָּבנּו; ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא ֹאתֹו, ַעל- ֲחֹלֹמָתיו ְוַעל-ְּדָבָריו. ַוַּיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר, ַוְיַסֵּפר ֹאתֹו ְלֶאָחיו; ַוֹּיאֶמר, ִהֵּנה 

ֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְוַאַחד ָעָׂשר ּכֹוָכִבים, ִמְׁשַּתֲחִוים ִלי. ָחַלְמִּתי ֲחלֹום עֹוד, ְוִהֵּנה ַהּׁשֶ

ַוִּיְׁשַאל ֶאת-ְסִריֵסי ַפְרֹעה, ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְבִמְׁשַמר ֵּבית ֲאֹדָניו--ֵלאֹמר:  ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים, ַהּיֹום. ַוֹּיאְמרּו ֵאָליו--ֲחלֹום 
ָחַלְמנּו, ּוֹפֵתר ֵאין ֹאתֹו; ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף, ֲהלֹוא ֵלאֹלִהים ִּפְתֹרִנים--ַסְּפרּו-ָנא, ִלי
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ספר החלומות
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הצעה ליצירה
ספר החלומות

נזכור כל חלום כדי שנוכל לפרש אותו

• דפי A4 לבנים חומרים      
A4 בד לבן בשני צבעים בגודל •                      

• מחורר                      
• ספוג         

• צבעי גואש   
• כוס מים   

• חוט צמר    

תהליך היצירה

• נרטיב את הספוג ונטבול אותו בצבע גואש

• נשתמש בספוג לצביעת הדפים בגואש  בצבעים 
שונים ליצירת ענני צבע חלומיים

• נגזור את הדפים שצבענו לחצי

• ננחי את הדפים זה מעל זה ונחורר אותם

• נעטוף את הדפים בבד הלבד ונחורר אותו בדיוק מעל 
החורים שבדפים

• נשחיל בחורים את החוט הצמר ונקשור בקשירת 
פרפר. נשתמש בבד הלבד בצבע השני לכתיבת "ספר 

החלומות שלי" על הכריכה, אפשר להוסיף קישוטים 
נוספים לכריכה כיד הדימיון.

בתוך  עליו  נכתוב  או  נצייר  חלום,  שנחלום  פעם  כל   •
הדפים היפים של ספר החלומות שלנו 

בעמוד הבא <<<
שיחה לשבת 
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הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

• מדוע לדעתכם יוסף מספר לאחיו על החלומות שלו שבהם 
הם משתחווים לו?

• למה האחים של יוסף כועסים עליו? איך לדעתכם הם יכלו 
להתמודד אחרת עם הכעס שלהם? 

יוסף  לזו של אחי  הייתה לכם פעם בכיתה שיחה שדומה   •
בה תכננו לעשות מעשה רע והיו ילדים שהתנגדו? מה אתם 

הייתם עושים אם הייתם בשיחה כזו?

יוסף, שמאוד  כמו  בור  בתוך  הרגשתם שאתם  האם פעם   •
נפתרה  כיצד  בעיה?  על  להתגבר  תוכלו  שלא  לכם?  קשה 

הבעיה, כיצד הצלחתם לצאת מן הבור? 

info@reform.org.il www.reform.org.il   לתגובות -  לפרשות נוספות - 

הבלוג של מיה נולד במטרה להמשיך את המסורת היהודית של קריאה בפרשת השבוע, אשר 
הופכת את התורה לחלק מחיי היום יום שלנו ואת הטקסטים היהודיים העתיקים לרלבנטיים. בבלוג של מיה 
יסייעו לכם להפוך את סיפורי התורה גם  תוכלו למצוא פעילויות מגוונות העוסקות בפרשות השבוע, אשר 
ורכזת החינוך לגיל הרך בקהילת בית  ילדים. מיה, בעלת תואר ראשון בחינוך ובמקרא  לחלק מעולמם של 
דניאל בתל אביב וגם המקימה והמנהלת את זולזו, מרכז הורות ומשחקייה בבית דניאל. צילומים: עומר גרייסמן     
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