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בפתיחת הפרשה יהודה נושא נאום מרגש לפני יוסף בתחינה כי יאפשר לו להישאר ולהיות לו לעבד במקום  מה בפרשה? 
בנימין. יהודה אומר כי נפשו של יעקב קשורה בנפש בנימין ולא יוכל לחיות בלעדיו. יוסף כל כך מתרגש מהנאום שהוא לא יכול להתאפק 

יותר והוא מגלה את זהותו לאחיו. הוא בוכה בכי כה גדול שנאמר כי כל מצריים שמעה את קולו. 

יוסף מחבק ומנשק את אחיו ואומר להם כי לא הם אלו ששלחו אותו למצרים אלא ה', אשר רצה לדאוג שתהיה להם כלכלה בימי הרעב. 
יוסף מבקש מאחיו לחזור לכנען ולהביא את יעקב אליו. האחים יוצאים ברכוש גדול להביא את יעקב. בתחילה יעקב לא מאמין למשמע 
אוזניו כי בנו האהוב חי ובנוסף לכך הפך לשליט גדול בארץ מצרים. לבסוף הוא משתכנע ומחליט ללכת מיד למצרים לפגוש את יוסף. 
יעקב ירד למצרים עם כל משפחתו בכוונה להשתקע שם עד שיעבור הרעב. בדרך מתגלה לו ה' ואומר לו כי יהפוך אותו לגוי גדול בארץ 

מצרים. הפגישה בין האב יעקב לבנו האובד יוסף מרגשת ביותר, הם מתחבקים ובוכים והשמחה רבה.

פרעה נותן למשפחתו של יעקב את ארץ גושן לחיות בה.       

ַאל- ְוַעָּתה  ִמְצָרְיָמה.   ֹאִתי,  ֲאֶׁשר-ְמַכְרֶּתם  ֲאִחיֶכם,  יֹוֵסף  ֲאִני  ַוֹּיאֶמר,  ַוִּיָּגׁשּו;  ֵאַלי,  ְּגׁשּו-ָנא  ֶאל-ֶאָחיו  יֹוֵסף  ַוֹּיאֶמר 
ֵּתָעְצבּו, ְוַאל-ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם, ִּכי-ְמַכְרֶּתם ֹאִתי, ֵהָּנה:  ִּכי ְלִמְחָיה, ְׁשָלַחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם. ִּכי-ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב, ְּבֶקֶרב 
ָהָאֶרץ; ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים, ֲאֶׁשר ֵאין-ָחִריׁש ְוָקִציר. ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם, ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָּבָאֶרץ, ּוְלַהֲחיֹות 

ָלֶכם, ִלְפֵליָטה ְּגֹדָלה.
)בראשית מה פסוקים ג-ז(

הצעה ליצירה בעמוד הבא <<<
תיבת הסליחה

פרשת ַוִּיָּגׁש
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הצעה ליצירה
תיבת הסליחה

נכניס את הכעסים שלנו לתיבת הסליחה וניתן 
לכעסנים הרעבים לאכול אותם 

• קופסה ריקה חומרים      
• גזרי טפט צבעוניים                      

• דפים לבנים וכלי כתיבה                      
• טוש / עט לכתיבה         

• מנקי מקטרות   
• עיניים זזות   

• חרוזים גדולים   
• מדבקות לקישוט   

• דבק   
• מספרים   

תהליך היצירה

• נקשט את תיבת הסליחה לפי טעמנו בעזרת טפטים 
בצבעים שונים ומדבקות. נכתוב עליה "תיבת הסליחה"

• להכנת הכעסנים נשחיל מנקה מקטרות לתוך חרוז.

• נשחיל את הקצה שוב בחרוז.

• נחזור שוב על הפעולה בצדו השני של החרוז בעזרת 
מנקה מקטרות נוסף

• נשחיל חרוז נוסף על שני מנקי המקטרות

• נשחיל כל צד של מנקה המקטרות לתוך החרוז 
הנוסף ונקצר את קצוות מנקי המקטרות.

• נשחיל בצדדים מנקי מקטרות קצרים ליצירת זרועות 
ונדביק עיניים זזות.

• נכניס את הכעסנים לביתם החדש בתיבת הסליחה. 

• כעת נוכל לצייר כל כעס או לכתוב אותו על דף להכניס 
לתיבת הסליחה ולתת לכעסנים לאכול אותו. כעת גם 

לנו יהיה יותר קל לסלוח.

בעמוד הבא <<<
שיחה לשבת 



3

הצעה לפעילות
שיחות לשבת 

יוסף  החליט  מדוע  נורא,  מעשה  לו  עשו  יוסף  של  אחיו   •
לסלוח להם אחרי הנאום של יהודה לגבי אהבת יעקב לאח 

הקטן בנימין? 

• האם לדעתכם היה קל ליוסף לסלוח לאחיו? מדוע לדעתכם 
של  בכליו  הגביע  הטמנת  של  התרגיל  את  להם  עשה  הוא 

בנימין? 

• האם יוסף היה צריך לסלוח לאחיו לדעתכם? מי הרוויח מכך 
שהוא בחר לסלוח? 

• האם פעם סלחתם למישהו למרות שזה היה קשה? מדוע?

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     

תורה
ביצירהביצירה


