
פרשת ויחי - סיום חומש בראשית

ב"ה

 קינוח  של סיום
הפעלה משפחתית לשולחן שבת 

רציונל
פרשת השבוע מלווה את התלמיד במהלך כל שבוע. לחיות עם הפרשה הוא מטבע לשון חסידית המבטאת את החשיבות 

האקטואלית שטומנת בחובה כל פרשה.
לקראת שבת מצייד בית הספר את התלמידים בתכנים העולים מהפרשה ומכוון אותם להעבירם לבני משפחתם במסגרת שולחן 

השבת. כך מהווה שיעור פרשת שבוע חוליה המקשרת את בית הספר עם הבית.
לסיום וחותם חומש בראשית בחרה הרשת להעצים את פרשת השבוע באמצעות הפעלה משפחתית לשולחן שבת.

המטרות
- לגלות בקיאות בתכנים ובמסרים של חומש בראשית מתוך חיבור וחוויה.

- ליצור שיתוף פעולה ושיח בין התלמיד ובני משפחתו סביב התכנים והמסרים של חומש בראשית.

מהלך הפעילות
ליד כל משתתף מונחת כוס שקופה מעוצבת בלוגו של "חזק חזק ונתחזק" 

ובמרכז השולחן מניחים 3 קערות עם פריטי מאכל לקינוח בשלושה צבעים.
 בכל קערה פריט בצבע שונה. לדוגמא: קוביות של פירות: קיווי, אפרסמון, תפוז. 

או עדשים ב-3 צבעים וכו’.
מנהל הפעילות מקריא שאלה ו3 אפשרויות של תשובה. 

מחליטים מראש איזה פריט מאכל מציין כל תשובה )לדוגמא: תשובה 1- קיווי, תשובה 2- אפרסמון, תשובה 3- תפוז(.
וכל אחד מהמשתתפים בוחר את הפריט שלדעתו הוא התשובה הנכונה ומניח בכוסו.

בסוף מתקבלת כוס מלאה לקינוח טעים ומחכים.

ציוד נדרש
כוסות שקופות לפי מספר המשתתפים 

סרט עם לוגו :"חזק חזק ונתחזק" לליפוף כל כוס
3 קערות

3 פריטי קינוח עדיף ב3 צבעים שונים )פירות/ עדשים/ חטיפים וכו’(
דף שאלות+ תשובות למנהל הפעילות

רשת חינוך חב"ד בארץ הקודשרשת חינוך חב"ד בארץ הקודש



השאלות: )+התשובות מודגשות(

מי אמר למי? " השומר אחי אנוכי"...?!. 1
א קין לאביו- אדם הראשון	.
א ראובן לאביו- יעקב 	.
א קין לה’ 	.

השלימו את הפסוק: " וייצר ה’ אלוקים את . 2
האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו..."

א נשמת חיים	.
א רוח חיים	.
א נפש חיים	.

מהו הקשר המשפחתי בין אברהם ללוט?. 3
א לוט הוא אח של אברהם	.
א לוט הוא אחיין של אברהם	.
א לוט הוא בן דוד של אברהם	.

באיזו פרשה נאמר: " ויהי רעב בארץ וירד . 4
אברם מצרימה.."

א לך לך	.
א תולדות	.
א ויצא	.

באיזו פרשה מסופר שיעקב מכר את הבכורה . 5
לעשיו?

א וישלח	.
א תולדות	.
א חיי שרה	.

מי אמר למי: " ראה פניך לא פיללתי...". 6
א אליעזר לאברהם	.
א אברהם ללוט	.
א יעקב ליוסף	.

איזה מלך מוזכר בחומש בראשית? . 7
א בלק	.
א סיחון 	.
א פרעה	.

איזו עיר  מוזכרת בחומש בראשית?  . 8
א אשקלון 	.
א רחובות  	.
א יריחו	.

מה מוזכר בחומש בראשית?. 9
א קש 	.
א צלחת	.
א שמלה 	.

מה יוצא דופן?. 10
א קין, 	.
א למך  	.
א הבל	.

מה יוצא דופן?. 11
א יוסף	.
א ראובן  	.
א יהודה	.

מה יוצא דופן?. 12
א חידקל 	.
א פרת  	.
א ירדן	.

מה יוצא דופן?. 13
א דבורה	.
א בלהה 	.
א רחל	.

השלימו את הפסוק: " וגם את הגוי אשר . 14
יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו..."

א באותות ובמופתים	.
א ברכוש גדול	.
א ביד חזקה	.

מי אמר למי. " אם מחוט ועד שרוך נעל ואם . 15
אקח מכל אשר לך.."

א יעקב לעשיו	.
א אברהם לפרעה	.
א אברהם למלך סדום	.
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