
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חידות השבוע
 ב-כיתות א

לקבור את אשתו אברהם רצה רק 
 יתוכב

והוא שילם סכום מלא )ומוגזם( רק 
 עבורי

 למשפחהמתאימה בי הוא ראה נחלה 
האבות והאמהות כולם )חוץ מאחת( 

 בתוכי הובאו לקבורה 
שילם מי המדבר בחידה? איזה סכום 

( איזה 'אמא' מי הוא קנה?אברהם? )מ
 נקברה שם? היכן היא קבורה? לא

 
 ד-כיתות ג

 מה זה? מבחן...חייבים להתכונן
 אבל, בוחן פתע...זה לא הוגן!

פרשה מקבלת ציון ב הגיבורהוהנה 
 נפלא

להיות  תאימהוהודות למעשיה היא מ
 האמא הבאה

מיהו ?  מהו המבחן?  הגיבורהמי 
 בוחן?ה

 צלחה?האם היא עמדה בבחינה בה
 

 ו-הכיתות 
 כל הפרשה נקראת בשמה של אמא

 אבל האם רק ההתחלה מיועדת
 כרונה?ילז

 הילאחפשו ראיה שבנה מאד מתגעגע 
לסדר החלוקה  -ושימו לב לבעלה 

 והירושה!
שרה  אמנםמה הם הרמזים השונים ש

 עומדת במרכז הפרשה?
שפעות של שרה המה נוכל ללמוד על ה

 "על האנשים האלו בחייה?"

 צד בוחרים יהודיה?כי
לעזור בכל מה שקשור לצד הטכני של כנסים וטקסים.  בכנסי מאוד אהב רמי 

-ראש חודש ובטקסים מיוחדים הוא סידר, בנה, ותמך בכל דבר.  רמי היה כל
לבקש עזרה.  הוא  מאירכך מעורב בעניינים שהוא לא חיכה שמורה תבוא ל

ראי על כל אחד.  חודש לפני רשם ביומן שלו מתי יהיו כל טקסי השנה ומי אח
כל אירוע הוא ניגש ושאל את המורה כיצד הוא יכול לעזור: בתפאורה, 

במערכות הגברה, ועוד.   פעמים רבות קרה שהוא הציע את עזרתו והמורה 
 עוד לא תכננה שום דבר ורמי ישב לחשוב יחד איתה.  כך היה רמי...

 
י  היא ירדה רביעל יום ציפי מאוד נהנתה מהחונכות שלה בכיתה א'.  בכ

. היא היתה יושבת באמת עשתהוכך לשכבת א' עם רצון עז לעזור ולתרום 
ועובדת עם כל ילד וילדה שהמורה ביקשה ממנה לעזור להם: בקריאה, 

כאשר הילדים חייכו אחרי שהיא במיוחד בחשבון ובכל מקצוע.  היא אהבה 
היה שהיא לא אהבה  הסבירה להם משהו שהם לא הבינו.    הדבר היחיד

מציפי  לבקש התפנתהלשבת בצד ולחכות.  לפעמים המורה היתה עסוקה ולא 
 היא פשוט חיכתה עד שהמורה נתנה לה משימה... ברגעים כאלהלעזור.  

 
בבית הספר.  הוא לא חשב על זה  תלמידיםהמועצת צחי החליט להצטרף ל

מת הכל התחיל יותר מדי,  החבר הכי טוב שלו שכנע אותו שיהיה כיף.  ובא
בסדר גמור.  היה אוכל במפגשים...ישבו ודיברו על כל מיני רעיונות בלי 

אחריות כבידה מדי.  זמן עבר יש שהיו בכיתה.  לא היה נראה לו שהלהרג
וצחי הבין שהועדה מתחילה לפעול.  בהתחלה הוא היסס, מה ידרשו ממנו 

 קשה לומר שהוא ביצע. את המשימהעל עצמו לעשות?  הוא קיבל 
 בהתלהבות, אבל הוא עשה...

 
תפלל תפילה קצרה והתכונן לפגישה. "סליחה, ההעבד התקרב לבאר.  הוא 

היה לפניו  בין רגעאפשר קצת מים" הוא שאל בעדינות מאת הבחורה הנחמדה.  
גמלים שלו שותים, כד מלא.  לא עברה דקה, ובלי לומר מילה והוא ראה שה

 את וממלאת.  זאת אישה ראויה לבןהיא ממלאת, ממלו –ושותים, ושותים 
  אברהם.  

תרומה ונתינה ועשייה הן לא רק בידיים.  רבקה אמנו ראתה את המצב, הבינה 
ה זלה מה לעשות והיא לא בדקה אם  שיאמרומה נדרש ופעלה. היא לא חיכתה 

.  מסביבנו יש המון אפשרויות לתרום.  האם יש לנו עיניים פקוחות, כדאייהיה 
 ידיים מוכנות לעשייה?  בהצלחה!  שבת שלום!לב רחב, ו

 
 
 
 
 
 

 

 

 קשתפרשתון 
 ג"תשעחשוון מרב הכ"

 חיי שרהפרשת 

 דיון לשולחן שבת
שה לבנו יצחק אברהם מתעקש ששליחו ילך יבבחירת א

.  הוא מוסיף המיועדת שהיאאת הלחרן ורק משם יביא 
שה מכנען.  גם אם ישהוא לא מוכן שיצחק יתחתן עם א

, הרי בית אביואת מולדתו, ואת אברהם עזב את ארצו, 
הבין שהיו אנשים  אהוא לא ניתק את הקשר איתם.  הו

ומסרים שנמצאו בחו"ל שמהם עדיין אפשר לגדול 
 ולצמוח.  

ובכל  .  שהמצב השתנה ,כאשר יש מדינה ,ברור שהיום
שורשים הזאת יש מקום לשאול:  מהו הקשר שלנו עם 

שלנו שהיו או שעדיין נמצאים בחו"ל?  האם זה חשוב 
מטרות?  בזמן  לולא מדוע? חו"ל? םעל קשרים ע לשמור

האם יש חשיבות שיהיו קיימת, שמדינת ישראל כהזה, 
להביא משם כדי קהילות יהודיות בחו"ל )ולא רק 

אישה...( או שמא עדיף לפעול להביא את כל היהודים 
 מ"הכלה היהודייה" מאת האומן ההולנדי רמברנדט.   ארצה?

 הציור מכונה "יצחק ורבקה" על פי הפרשה. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אוריינות באורייתא...
לה' ואמר לו:  "אילו הייתי מורה הייתי מעיר משה פנה לילה אחד, אחרי יום מייגע של כתיבה בלתי פוסקת בהר סיני 

לך על הכתיבה שלך!"  ה', די מופתע, ולא הורגל עדיין לביקורת בני אנוש ביקש ממשה להסביר את עצמו.  משה, 
ית אצל בורא עולם, המשיך: "לדוגמא, הקטע שכתבנו היום על העבד שהלך אחרי שבוע במרום כבר הרגיש כבן ב

פעם אחת כשזה קרה ופעם אחת  –להביא אישה עבור יצחק יש בו המון חזרה.  בעצם כתבנו אותו סיפור פעמיים 
א "  ה' התחיל לצחוק אבל משה לית יכול לקצר, ולא לחזור על הכל.כשהעבד מספר אותו למשפחתה של רבקה.  הי

שם לב והמשיך:  "אפילו השתמשנו באותן מלים בכמה מקומות.  כבורא עולם ומלואו דמיינתי  שיכולת לגוון קצת 
משה חיכה ולא ידע מורה שלי בארמון פרעה היתה מבקשת שאכתוב את זה שוב, זהו." הבבחירת מלים.  בקיצור, 

י התלמיד שלך הייתי שואל אותך, מורי, האם לא "אילו היית ה לצפות.  ה' ענה לו במשפט פשוט:לאיזה סוג תגוב
 קראת את מה שכתבתי?"

מי צודק, משה  או ה'?  נתבונן קודם בטענת משה.  אכן, הרבה פעמים כאשר תלמיד חוזר על אותם דברים או בהבעה 
עמים, פה, המורה מעירה לו להתקדם, להגיע לנקודה.  ואם תלמידה תשתמש באותן מלים יותר מדי פ-בכתב או בעל

המורה תבליט את המילה ותבקש מהתלמידה לחפש מלים נרדפות.  ובשני המקרים המורה צודקת.  בכתיבה כדאי 
, אלא באמת "זז".  וכולנו יודעים שגיוון באוצר המלים מוסיף עניין וטעם לדאוג שהסיפור לא עומד במקום
 לסיפורים.  אז האם משה צודק? 

שה' ינצח מול כולם, ובכל זאת, נדרוש הסבר מאת ה'.  ה' רומז למשה שאם קוראים  אין כאן תחרות הוגנת, די צפוי
מצדיקות את החזרה על הסיפור.  בכמה דוגמאות אנו מגלים את דברי העבד בעין חדה מגלים שיש דקויות חשובות ש

אמר לו ללכת  שהעבד חיבר נאום מיוחד עבור משפחת רבקה כדי לשכנע אותה לאפשר לה ללכת.  למשל, אברהם
ל'ארצו' למצוא אישה, העבד שינה וסיפר שהוא נשלח ל'בית אב, למשפחה'.  ועוד דוגמא, העבד מספר על ברכת ה' על 

העבד גם מספר שאברהם נתן את כל עושרו ליצחק )הבעל  , דבר שאברהם לא ציוה עליו לספר.אברהם בעושר רב
היה כדאי לשמוע את העבד מספר את סיפורו   קרה.  לסיכום,כך אבל עדיין לא -המיועד( , דבר שאברהם יעשה אחר

לפעמים יש הצדקה בחזרה  למד על נאמנותו של העבד לעשות את כל מה שביכולתו להצליח להביא אישה ליצחק.מש
 פנינים מחכים לו. לוהמשימה מוטלת על הקורא לגלות אי מכוונת.

את גדולתו של העבד שסיפורו תופס מקום רב בתורה:  "יפה שנים רבות אחרי הסיפור שבו פתחנו, חכמינו ציינו 
 מצורת כתיבתו וממעשיו!-שיחת עבדי אבות מתורתן של בנים."  שנזכה ללמוד מכל אחד 

 

לו איזה פסוק ג
מהפרשה מסתתר 
 מאחורי התמונות! 

בעקבות 
  הפסוק...

מופיע פסוק זה 
פעמיים בשינויים  

קלים כסגירת 
לסיפור הראשון 

ה.  מדוע של הפרש
לדעתכם התורה 

זה  סוקחזרה על פ
 פעמיים?

 


