
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 חידות השבוע
 ב�כיתות א

 אנחנו לא מי שאת	 חושבי	
 התחלנו את הפרשה בשמות מסוימי	 

 במש� הסיפור פתאו	 היינו אחרי	
ספת שנהיה לראש היא התו" ה"האות 

 !המו� עמי	
 ?מי אנחנו ואיזה שינוי עברנו

 
 ה�כיתות ג

 כשדודי יצא מחר� הצטרפתי לקבוצה
 )ע	 קצת חרדה(ג	 למצרי	 ירדתי 

אבל בחזרה לאר! היו לי תוכניות 
 משלי

 ?אולי הזמ� מגיע שאפרד מדודי
מה קרה בכל שורה של ?  מי המדבר

 ?החידה
 

 ח�כיתות ו
 את המשימה קיבלתי בהתלהבות רבה

 את האר! כולה לפני היא פרוסה
אבל יש עדיי� חלק קט� שלי היא לא 

 ברורה
מי ימשי� את זה , א	 אני פה כהתחלה

 ??הלאה
?  את מה הוא לא מבי�?  מי המדבר

 ?איפה בפרשה יש תשובה
הא	 בקבלת תשובה זו העתיד ברור 

 ?  לחלוטי�
 

 ?איך קוראים לך, ילד
א$ אחד לא רצה להיכנס .  בצלצול הפעמו� כל הילדי	 מיהרו להיכנס לכיתות

התלמידי	 נכנסו ומיד אחריה	 המורי	 .  באיחור ביו	 הראשו� של הלימודי	
 .התפזרו בי� הכיתות ועוד שנה התחילה את דרכה

 �יהיה בשנה הקרובה שפרה קצת על מה יורה עמדה בפני כול	 וסהמ' בכיתה ו
ועכשיו ה	 ', הכיתה הזאת הייתה ביחד כבר מכיתה א.  ועוד, חברתי, לימודי

לעבור על יותר היה באמת צור� מתחילי	 שנה שלישית ע	 אותה המחנכת אז לא 
שלה	 יות אחרהבכל זאת לש	 רענו� המורה הזכירה לה	 על .  מדי כללי	 חדשי	

אחרי דברי הסבר אלה המורה .  הצעירי	' תלמידי אלמשיעורי בית עד דאגה 
 הסדר  וכבר זיהתה שכול	 נוכחי	 אבל למע�היא הכירה את כול	.  בדקה נוכחות

 .  ש	, הטוב בפתיחת השנה היא בדקה את הילדי	 ש	
� א	 כ�היא לא הקשיבה כלולכ�  נמצאי	שכול	 היא כבר הבחינה  $חטומבט ב

 הא	 יש �מהרגל  מתו�  �בסו$ קריאת הש	 היא שאלה .  הילדי	 ענו או לא
המורה !  למרבה הפלא ילד אחד הצביע.  שמה/לא  קראה בשמוששהי ימ/שהוימ

 ." אתה ברשימה ...בשמ�קראתי , של	, אבל: "ילד ושאלה בהביטה
ל	 אלא לא קוראי	 לי ש, המורה:  "הילד הסתכל במורה ובשיא הכנות ענה

 ."שלו	
אני מלמדת שכבר שנתיי	 .  היא חשבה לעצמה" ??מה.  "המורה כמעט התעלפה

 בניסיו� לטפל בטעות!  ?!? לו בש	 הלא נכו�תאני קורא שנתיי	 �במשו תלמיד
קיבלה מהמזכירה ובראותה שהיא לא בצורה עדינה המורה בדקה את הרשימה ש

 ."י כשל	אתה רשו	 אצל, חמוד, אבל:  "טעתה היא שאלה
' אבל הוספתי את האות ו, עד לפני שבוע הייתי של	", הסביר הילד" ,נכו�"

 ."ועכשיו אני שלו	... לשמי
המורה החליטה לא לפתוח דיו� ארו� ע	 הילד באותה דקה והזמינה אותו לשיחה 

אחרי הצלצול כשה	 היו לבד .  סביר לה על הש	 החדש אחרי השיעורשיכדי 
) היא לא הייתה בטוחה אי� לקרוא לו בדיוק(בכיתה המורה בקשה מהילד 

 .להסביר לה אודות הש	 החדש שלו
הוא סיפר .  ברוב התלהבות  הילד התחיל לספר על אבר	 ושרי ושינוי הש	 שלה	

', וא	 הוא ישנה את שמו ויוסי$ אחת מהאותיות מש	 ה' שברצונו להתקרב אל ה
ה אני רוצה להיות משכי� השנ, ומה עוד הוסי$ הילד.  'הוא יהיה יותר קרוב לה

 !ולכ� מתאי	 לי שינוי הש	, שלו	 בכיתה
:  היא בכל זאת שאלה אותו.  שלו	/המורה באמת  התרגשה מההסבר של של	

השיב " ,89 ו99"  "?שינה לה	 את שמ	' אתה זוכר בני כמה היו אבר	 ושרי כשה"
	 המשיכה המורה והסבירה שאברה	 ושרה לא שינו את השמות שלה.  הילד

' מכוח מעשיה	 ומרוב פעילות	 לאור� שני	 רבות לפרס	 את ידיעת ה.  בעצמ	
' י	יאב המו� גו'	 ולהפו� אות	 להיות יה לשנות את שמותבחר בה�' הבעול	 

רק אחרי שה	 פעלו והוכיחו את .   לא סת	 שינה את שמ	' ה.  'ושרת או נסיכת ה
 !'עצמ	 כנסיכי עליו� כבר היה מתאי	 לקרוא לה	 בש	 ה

ולהרגיש שאני חייב להיות ' של	'קשה מדי להיו	 ", שלו	 בבכי/פר! של	" ,אבל"
:  ותטפשבואמרה , המורה נתנה לו חיבוק קל."  רציתי קצת שינוי... מושל	

 ".  נראה מה יהיה"
) הוא הסכי	 לחזור לשמו(במש� אותה השנה המורה וכל הכיתה שמו לב ששל	 

הייתה לו .  טיול השנתיה בויכוחי	 סביב הוא הרגיע רוחות.   פעל לשלו	 בכיתה
הוא אפילו .  דר� קסומה לאתר בעיות שעלו בי� חברי	 ואי� להשכי� שלו	 ביניה	

במסיבת .  יז	 פרויקט של גישור לעזור לסכסוכי	 במגרש ע	 ילדי	 הצעירי	
לשל	 היא חלקה את האות .  סיו	 השנה המורה חילקה כמה פרסי	 לתלמידי	

 .  עכשיו הוא זכה בה.   'אות השלו	', 'ו
.  ל"ז,  אנו נציי� את יו	 הזיכרו� לרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבי�ראשו�ביו	 

אנו רואי	 יו	 זה כהזדמנות לחשבו� נפש ובנייה כדי שנוכל להשקיע בהקמת 
ילדי	 שרואי	 סכסו� בי� חבריה	 ורוצי	 .  חברה שיש בה יותר ילדי	 כמו של	

ה ונעמיק בנושא זה בתקו".  עי� טובה"רנו בנושא של השנה בח.  להשכי� שלו	
וה ונחפש את הצד החיובי בכל אחד אחר כדי שנחיה באהבה ובאח, שכמו של	

 !שבת שלו	.    בארצנו

 פרשתון כפר אדומים
 ג"תשעחשון מר בא"י

 פרשת לך לך

 דיון לשולחן שבת
 כנע�אחרי עשר שני	 של חיי	 באר! 
ללא ילדי	 שרה נותנת את הגר 

כשהגר .  לאברה	 כדי שיהיו לו ילדי	
הריו� היא מתחילה לזלזל נכנסה ל

ותקל גברתה : "בשרה כפי שנאמר
הגר מנסה לתפוס את ".  בעיניה

.  רה כגברת הביתמקומה של ש
ענה את הגר כתגובה לכ� שרה ְמ

 .והגר בורחת, וגורמת לה לסבול
קיי	 ויכוח בי� המפרשי	 המסורתיי	 

א	 התנהגותה של שרה הייתה 
 ששרה מפרשי	יש אלו ש.  מקובלת

להראות את הגר את כדי צדקה 
יש אחרי	 שסבורי	 ששרה .  מקומה

  צריכה להתנהג כ�ההיתהגזימה ולא 
 . רהגכלפי 

 גילו היסטוריוני	 שהיה בדור הקוד	
 אברה	 ושרה פתותקחוק אזורי ב

שמתאר מצב בדיוק לפי סיפור התורה 
ותר לגברת להכביד על  שמוקובע

על פי גילוי , לדעתכ	, הא	.  השפחה
או , זה אנו יכולי	 לפטור את שרה

 אפשר לדרוש ממנה עדיי�הא	 שמא 
 ?"לפני	 משורת הדי�"התנהגות 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בעקבות 
 ...הפסוק

א	 כבר גילית	 
תמונות איזה פסוק ל

 …רומזותאלו 
הא	 מותר לנו לקבל 
פרס או מתנה עבור  

מעשה טוב שאנו 
 אנו היכ�עד ?  עושי	

אמורי	 לחקות 
תכונה זו של 

 ??  אברה	
הא	 כאשר מקבלי	 
מתנה עבור מעשה 

טוב זה יכול לקלקל 
את הכוונה הטהורה 

 ?  של המעשה
דווקא או שמא מתנה 

יכולה לדרב� אותנו 
לעשות עוד מעשי	 

 ?מה דעתכ	? כאלה

סוק מהפרשה מסתתר לו איזה פג
הא	 :  רמז( !מאחורי התמונות

 לקבל שכר עבור י	אמור' י	צופ'
) ?מעשי	 טובי	 שה	 עושי	

בי� ...בסדר??? צריכי	 עוד עזרה
 ...) יש פרק, פרק יג לפרק טו

 אוריינות באורייתא
 

 סביר להניח שא	 ? ו עושי	 מתו� רצו� ויוזמה אישית אנו עושי	 מתו� הכרח וכמה דברי	 אננוברי	 בחייכמה ד
יהיו דברי	 ג	 .  בוצהנחשוב על כל פעולותינו ביו	 ממוצע נוכל לציי� כמה דברי	 שוני	 ששייכי	 לכל קבוצה וק

כאשר יעל תאמר , אהס מתו� רצו� והנאה מל"יה רועי אולי יאמר שהוא בא לב:	שאפשר לראות אות	 משני כיווני
יו	 שאפשר לחלק בי� יומאפילו בי� ההורי	 ומבוגרי	 אחרי	 יש מעשי	 של !  שהיא באה רק בכלל שמכריחי	 אותה

 .  שתי הקבוצות האלה
".   ל�ל�"ש	 הפרשה כמוב� ".  לשוניאתגר "ותחי	 את החומש אנו נתקלי	 בפעוד לפני ש, כאשר אנו פוני	 לפרשה זו

על זה יש מחלוקת בי� הפרשני	 '?  ל�'ומה מוסי$ לנו המילה " ל�"היה יכול לומר ' ה?  מה פירוש הביטוי הזה
נמצא בשפת ) 'לכ	', 'ל�'(� מציי� שהסגנו� של ציווי של פועל ואחריו הביטוי שפונה אל האד	 "רמבה.  הראשיי	 שלנו

 .  בעצ	 לא מעלה קושיה מיוחדת' ל� ל�' הצורה ,א	 כ�, �"רמבה לפי.  � והוא רק בא להדגיש למי הציווי מופנה"התנ
.  עבור�', ל�'כלומר , ל שאומר שהמעבר לאר! כנע� יהיה להנאת ולטובת אברה	"י מביא מדרש חז"רש, �"רמבהלעומת 

' דוע המ:  פירוש זה מעלה קושיא.   בברכה שהוא עתיד לקבלבר של אברה	 מחר� לכנע� מובטח ג	ש זה המעלפי פירו
את החלטת ' להמתיק'הא	 הוא חשש שאברה	 יהסס ללכת ולכ� כדי ?  היה חייב לציי� את הברכה הזו בזמ� הציווי

הא	 אפשר להסיק מכא� שאב האומה שלנו יצא לדרכו לאר! כנע� רק כדי ?   הבטיח לו ברכות א	 הוא יל�' אברה	 ה
אבל עדיי� , אותו ציווה' יינת שאברה	 עשה את הכל כי האולי התורה כ� מצ, כהתמודדות ע	 בעיה זו?  שישיג ברכה

צה להראות ר' הרי אברה	 היה חייב להתנתק ממשפחתו אז ה.  מותר לאד	 לדאוג למע� עצמו בזמ� של קושי וניסיו�
הקשר בי� קיו	 הציווי והשכר שאולי יבוא ביו	 מהימי	 הוא קצת עדיי� .  שתהיה ברכה מעשייה זולו כבר במקו	

 .  בעייתי
דבר שכמוב� כואב וקשה ,  על אברה	 ללכת ולעזוב את ביתו ומשפחתוהמצוואכ� ' ה:  אולי נוכל להציע פירוש נוס$

אמנ	 היו	 אני , כלומר.  'אברה	 תוכל בכל זאת לעצב את עתיד� כפי שנראה ל�': מוסי$ ואומר לו' אבל ה.  לקיימו
אולי רומז לו שג	 כאשר אד	 ' ה.  בעשיית�, ביוזמת�, 	 ב�מצווה עלי� לקו	 וללכת אבל עוד הרבה דברי	 יהיו תלויי

.  עושה משהו מתו� ציווי והכרח הוא יכול ג	 למצוא מקו	 לביטוי עצמי ואחריות שלו על מעשי	 אלה ואחרי	
 כלומר קח על זה –' ל�'הדר� הזו היא ג	 .   תהיה מליאה במכשולי	ההרפתקהא	 ' אברה	 לא יוכל לכעוס על ה

 .   חיי	 מלאי	 וטובי	ה חי�בל החלטות כדי להצליח ק, אחריות
    


