
א  "פרשת תולדות תשפלשבתממתק 

בפרשהממתק 

נָׁה" "ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשַבע ֶעְשֵרה שָׁ

ִאים ְבִמְצַרִים ל ִמְשַפְחּתֹו ִנְמצָׁ ֵכן הּוא קֹוֵרא ִלְבנֹו יֹוֵסף ּוַמְשִביַע אֹותֹו ְלַבל ִיְקְבֵרהּו ְבאֶ . ַיֲעֹקב ְוכָׁ ֵרב ְולָׁ ִבינּו ִמְתקָׁ תֹו ֶשל ַיֲעֹקב אָׁ א ַאְך ְוַרק  ֶר יֹום ִמיתָׁ ה ֶאלָׁ ץ ִמְצַרִים ַהְטֵמאָׁ

ֵאל ה, ְבֶאֶרץ ִיְשרָׁ ַרת ַהַמְכֵפלָׁ .  ִבְמעָׁ

יו נָׁ ִביו חֹוֶלה ְוהֹוֵלְך ְלַבְקרֹו ִעם ְשֵני בָׁ יו. ְמַנֶשה ְוֶאְפַרִים, יֹוֵסף שֹוֵמַע ֶשאָׁ נָׁ ֵרְך ֶאת יֹוֵסף ּוַמְבִטיַח לֹו ִכי ְשֵני בָׁ ש ִויַקְבלּו  , ְמַנֶשה ְוֶאְפַרִים, ַיֲעֹקב ְמבָׁ יו ֶשלֹו ַממָׁ נָׁ ִיְהיּו ִכְשֵני בָׁ

ם ֵאל ְכמֹותָׁ ֵרְך ֶאת ְמַנֶשה ְוֶאְפַרִים. ֵחֶלק ְבֶאֶרץ ִיְשרָׁ ִעיר ְלִכּוּון יָׁד ְשמֹאלֹו. ַיֲעֹקב ְמַבֵקש ְלבָׁ ַיֲעֹקב  . יֹוֵסף מֹוִליְך ֶאת ְמַנֶשה ְבכֹורֹו ְלִכּוּון יָׁד ְיִמינֹו ֶשל ַיֲעֹקב ְוֶאת ֶאְפַרִים ַהצָׁ

יו  יו צּוַרת )ְמַשֵכל ֶאת יָׁדָׁ יו ,(Xעֹוֶשה ְביָׁדָׁ ַעם ְוַגם הּוא : "ַמִניַח יָׁד ְיִמינֹו ַעל ֶאְפַרִים ְויָׁד ְשמֹאלֹו ַעל ְמַנֶשה ּוַמְסִביר ְליֹוֵסף ֵפֶשר ַמֲעשָׁ יַָׁדְעִּתי ְבִני יַָׁדְעִתי ַגם הּוא ִיְהֶיה לָׁ

ֹטן ִיְגַדל ִמֶמנּו ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא  ִחיו ַהקָׁ ם אָׁ ֵרְך ֶאת ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשה". ַהּגֹוִיםִיְגַדל ְואּולָׁ .  ַיֲעֹקב ְמבָׁ

תֹו  ד ֶאת ִבְרכָׁ ד ְוֶאחָׁ ל ֶאחָׁ ם ִלְפֵני מֹותֹו ְונֹוֵתן ְלכָׁ ְרכָׁ יו ַעל ְמנָׁת ְלבָׁ נָׁ ר בָׁ שָׁ ה לֹוַהְמיֶֻחֶדתַיֲעֹקב קֹוֵרא ִלְשֵנים עָׁ תֹו . ְוַהַמְתִאימָׁ שָׁ ִבינּו חֹוֵזר ַעל ַבקָׁ ֵברַיֲעֹקב אָׁ ַרת  ְלִהקָׁ ִבְמעָׁ

ם עֹולָׁ יו ְועֹוֵזב ֶאת הָׁ נָׁ ר בָׁ ה ַגם ִלְפֵני ְשאָׁ ִביו. ַהַמְכֵפלָׁ ֵאל ְוִלְקֹבר ֶאת אָׁ יֹוֵסף עֹוֶשה ַדְרכֹו ְלֶאֶרץ , ַפְרֹעה ַמְסִכים ְליֹוֵסף. יֹוֵסף ְמַבֵקש ְרשּות ִמַפְרֹעה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְשרָׁ

ֵאל מּות. קֹוֵבר ֶאת ַיֲעֹקב ְוחֹוֵזר ְלִמְצַרִים, ִיְשרָׁ ֵרב ְזַמנֹו לָׁ ִדים ְוִניִנים ּוִמְתקָׁ ֵאל  . יֹוֵסף זֹוֶכה ִלְראֹות ְנכָׁ לּות ִמְצַרִים ְוַיַחְזרּו ְלֶאֶרץ ִיְשרָׁ יו ֶשְכֶשֵיְצאּו ִמּגָׁ הּוא ַמְשִביַע ֶאת ֶאחָׁ

יו ם ֶאת ַעְצמֹותָׁ ִנים. ַיֲעלּו ִאּתָׁ ה וֶָׁעֶשר שָׁ .  יֹוֵסף ֵמת ֵבן ֵמאָׁ

ה שָׁ רָׁ ִחידֹות ַלפָׁ

?כמה שנים יוסף חי1.

?יוסףשלבניושמותמהם2.
(כיתה+שםעם )התשובות את 

.יש להכניס לתיבת הרב עד יום רביעי

א"תשפויחי פרשת 
ד תורני"בית חינוך חמ

שוהם-אבני החושן



משוחחים עם אפי ואפרת

ֶשהּו   ף אֹוְתָך ְבמַׁ ֶאְפָרת ָרִציִתי לְשַׁתֵּ

ֶשָקֶשה לִי

?ְבָמה ֶאִפי

י   ץ כְלַׁפֵּ ְרבֵּה ְפָעִמים ִמְתָפרֵּ ֲאנִי הַׁ

לִיִאָמא ֶשלִי כְֶשִהיא ְמִעיָרה 

י זֶה   גְָמא ָמתַׁ ת דֻּ ָתה יָכֹול לָתֵּ אַׁ

?קֹוֶרה

יְָתה  בַׁ ְַׁרִתי הַׁ נַׁגִיד ִאם ֲאנִי ָחז

כַׁנְִתי  ֶפר וְלֹא הֵּ סֵּ ִמבֵּית הַׁ

יִת י בַׁ ְמבֶַׁקֶשת ָאז ִאָמא , ִשעּורֵּ

וְלֹא ָבא לִי לְָהכִין , ֶשָאכִין

וְָאז ֲאנִי צֹועֵּק ָעלֶיָה , עַׁכְָשו

ק ֶאת  ֶדלֶתוְהֹולְֵּך לֶַׁחֶדר וְטֹורֵּ הַׁ

י ְרגִיש אֲַׁחרֵּ ָתה מַׁ יְך אַׁ ?וְאֵּ

ְשָמה  ֲַׁאנִי  , אַׁ כִי ִאָמא דֹוֶאגֶת לִי ו

ג כְלֶַׁפיהָ  כָכָה ִמְתנַׁהֵּ

ְרבֵּה ֲאנִָשים ֶאֶתה  עַׁ זֶה קֹוֶרה לְהַׁ יֹודֵּ

ר כְָך ִמְתָחְרִטים   ֶשהֵּם ִמְתָפְרִצים וְאַׁחַׁ

ָצָעה  . עַׁל כְָך ֵּש לִי הַׁ ֲאנִי חֹוֶשֶבת ֶשי

ָתה  כֵּיֶצה לֲַׁעזֹר לְָך לֲַׁחשֹב לְִפנֵּי ֶשאַׁ

ץ ִמְתָפרֵּ

עַׁת   ָמש טֹוב לָדַׁ ַׁאי ֶאְפָרת זֶה מַׁ ו

יִָחיד ֶאְשמַׁח לְִשמֹעַׁ . ֶשֲאנִי לֹא הַׁ

ְתחּות   ְשוֹות כַׁעַׁס לְִהְתפַׁ ֶאְפָשר לְהַׁ

ְתִחילָה ָבֲענָנִים, ְסָעָרה , ְסָעָרה מַׁ

ֵּש ִטְפטּוף ּובַׁסֹוף יְֶשנָּה  ר ִמכֵּן י ּולְאַׁחַׁ

גִיִעים  . ְסָעָרה י מַׁ ַׁהֹות ָמתַׁ ִאם נְַׁצלִיחַׁ לְז

כַׁעַׁס אֹו ְתִחלָתֹוָהֲענָנִים ֶשזֶה   ֶשל הַׁ

כַׁעַׁס ִמְתגַׁבֵּר ִטְפטּוף בֹו הַׁ גִיעַׁ הַׁ י מַׁ .  ָמתַׁ

ְרגִילִים ֶשָבֶהם   ְרגֵּל כָל ִמינֵּי תַׁ נּוכַׁל לְתַׁ

ָתה   ן לְִפנֵּי ֶשאַׁ ְסִפיק ִבזְמַׁ תּוכַׁל לֲַׁעצֹר מַׁ

ץ ָבא  . ִמְתָפרֵּ ֶַׁסה עַׁד ָשבּועַׁ הַׁ ָאז בֹוא נְנ

ָתה בֲַׁענָנִים ִטְפטּוף אֹו  ִתְבדֹק י אַׁ ָמתַׁ

.ְסָעָרה

כלי חוסן
חשיבותן של הרגשות

כיצד ניתן להירגע במצבים בהם אנו  למדנושעברבשבוע

עוד נעסוק בהמשך במצבי  , חשים סכנה באמצעות נשימות

.הרגעה

דרך הרגשות אנחנו  . של הרגשותחישובתןנדבר על היום

הרגשות  . ומביעים את עצמנו כלפי העולם, לומדים על העולם

לדוגמא אם היום כעסתי  . הינה הביטוי לחוויות שלנו ביום יום

אני אחזור עם חוויה פחות נעימה מאשר אם היה אירוע 

.ששימח אותי

כי אדם אשר יודע לזהות את  , מאודחשובהרגשותזיהוי

ידע להכיר ולהבין אילו דברים מפעילים אותו והאם  רגשותיו

האם העוצמה של הרגש הינה , הרגש שצץ מותאם למציאות

.ברמה המתאימה או יש צורך בלהירגע לפי שמגיבים

שזהו  " מנטאלי"האחד קוראים לו .ביטויים2ישנםלרגש

"  פיזיולוגי"והשני קוראים לו (. שמחה,פחד,כעס)הרגש עצמו

.שזו התחושה בגוף אותה האדם חש בעקבות הרגש

,  צריך רגשות ספציפיים כגון כעסבמדוענעסוקהבאבשבוע

.פחד וכדומה

,בברכת שבת שלום
ס"הרב גלעד כהן רב ביה

ס"ואמיר שני יועץ ביה
ֶאֱחזֹר  . לֲַׁעזֹרֶאְפָרת נְִשָמע ֶשיָכֹול 

ְבִדיָקה ֶשלִי   ָבא ִאם הַׁ בַָׁשבּועַׁ הַׁ

ּוֶה ֶשתּוכְלִי לֲַׁעזֹר לִיּוְמקַׁ


