
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חידות השבוע
 ב�כיתות א

ביר� כל אחד בחמשת ' ה
 החושי� 
, למשש, לטעו�, לראות, לשמוע

 ולהריח כל מיני דברי�
על , כאשר חסר לנו חוש אחד

 האחרי� אנו נשעני�
, כשבא יעקב לקבל את הברכה

יל כל אחד כיצד ומדוע אביו מפע
 ?מהחושי�

 
 ד�כיתות ג

אני אדו� אדו� ומאוד מאוד 
 ח�

עבור הברכה נמכרתי בידי 
 ".ת�"ה

ג� אני מוגש ח� ואני ממש 
 טעי�

 . אותי מגישי��כדי שאבא יבר� 
מהו מקומו ?  "דוברי�"מי ה� ה

 ? של אוכל בפרשה
 ?כ� מרכזי�מדוע הוא כל

 
 ו�כיתות ה

בהתחלה התכוונתי לתת לאחד 
 מה�
  נתבר� דווקא השני ובסו

 .מביניה�
כיצד יצחק מגיב למה שקרה ע� 

א� ? השלמה?  חרטה?  הברכות
הא� , תגובתו חיובית בעיניכ�

 ? זה מצדיק את מעשי יעקב
נסו לעג! את עמדתכ� 

 !בפסוקי�

                                                                                 ...וינגלויותושא נס לקבץ 

יהודי ביתא הוא חג של ) השתחוויה, "סגידה"מלשו! (חג הסיגד 
יו� (, ט בחשו!"החל בתארי� כ) עדת יהודי אתיופיה(ישראל 
החג הוא יו� . יו� הכיפורי�חמישי� יו� אחרי ) האחרו!רביעי 
השתחוו , שלה�שבו היו עולי� להר גבוה הסמו� לכפרי� ,  צו�

לכיוו! ירושלי� וג�  התפללו על חידוש ברית סיני )  סגידה(
בשקיעת , בסו  היו�. אר% ישראלע� להוהגאולה שתביא את כל 

תופס מקו� חשוב ביותר   החג.ולההחמה עורכי� סעודת חג גד
 נחגג החג  באר% ישראל .במסורת של קהילת יהודי אתיופיה

 .  חורשה שליד ארמו! הנציב בירושלי�ב בטקס 
.  בלימוד מיוחד לרגל החגאנחנו בבית הספר ג� ציינו יו� זה 

ס שנוכחות ילדי עולי� לא בולטת ראוי לציי! חג "במיוחד בביה
חינו ואחיותינו ששמרו על מסורת ישראל זה ללמוד עוד על א

עבורנו ה� ג� סמל .  בניתוק מוחלט משאר הע� למאות רבות
.      של געגועי� לאר% ישראל וא  מסירות נפש כדי להגיע לכא!

יש אתגרי� רבי� בקליטת ביתא ישראל לתו� הקהילה 
של מסורת ה ו�מנהגיה, �סיפוריההישראלית והיכרות ע� 

.  אחדות משמעותית יותר בעמינוהעדה יכולה בהחלט לתרו� ל
 !חג שמח לאחינו מביתא ישראל

 
 

 קשתפרשתון 
 ג" תשעכסלוב' ג

 פרשת תולדות

                                                 ...מה רוצי� ממני, אני רק תלמיד                                                   
לדבר על כדי  לו הלפני דקה המורה שלו קרא.  ס מהכיתהענה התלמיד ויצא בכע" ?מה איכפת לי"

הילד מאוד כעס ולא היה מוכ! להקשיב לשיחת מוטיבציה של .  הציו! שהוא קיבל במבח! האחרו!
כ� ענתה ילדה אחרי שילד שהיה תור! חצר ." �ש אני לא שמתי את זה �זה לא שלי "..   .    המורה

ענה " ,אני לא ראיתי שו� דבר"...      ה       להרי� את השקית שהיתה על הרצפביקש ממנה
                                                                                                           .  כאשר ילדה אחת שאלה מי לקח את הקלמר של ילדה אחרת, התלמיד בניסיו! לחפות על חברו
היא החליטה שהיא , רוצי� כאלו ואחרי� במש� חודש של�אחרי שמחנכת הכיתה שמעה תי

 מה � מה עומד מאחורי שלושת האירועי� �היא חשבה וחקרה .  חייבת לרדת לשורש הבעיה
של היא הציגה דמויות מסוימות .  אחריותפעילות בנושא בכיתה ארג! להיא החליטה ?  הבעיה פה

אלו  בצבא שקיבל כמה :  למשל, � לא נוחי�כאשר ה! נקלעות למצבי,  תפקידי� חשובי�יבעל
ורופא בבית חולי� שראה שעמיתו , רהאוויל במפעל גדול שמזה� את "מנכ, החלטות שגויות

ביחס לכל דמות היא שאלה את הילדי� כיצד אותה דמות .  הרופא מטפל בחולה בצורה לא תקינה
                                                                                              .                                חייבת לפעול במקרי� השוני�

אותו ילד שכעס על הציו! במבח! שלו ענה שהאלו  חייב להכיר שא  הוא .  בלי להסס הילדי� ענו
תלמידה שסירבה להרי� את ה.  טועה מדי פע� ושיש להסיק מסקנות לשיפור תפקודו בעתיד

ל באותו מפעל חייב ליזו� תוכנית כדי שהמפעל שלו יפסיק לזה� "הציעה שהמנכ, הלכלו� בחו%
לרופא העמית  העירהאשי� את הרופא שלא , הילד שניסה לחפות על חברושוכמוב! .   את האוויר

כאשר י� יותר להיות אחראתמיד קל ... נו(.    נוספותשהוא חייב לבדוק את החולה בבדיקות
                                                                                                                                              ). אצבע אל מישהו אחר ולהגיד לו שהוא לא אחראי להפנותאפשר

רת הבכורה � בסיפור של מכי"אחרי הדיו! סביב הדמויות המורה ביקשה מכול� לפתוח את התנ
הנה אנכי הול� :  "המורה הקריאה את תגובת עשיו ליעקב בהצעת מכירת הבכורה.  מעשיו ליעקב

הילדי� .   היא שאלה את הכיתה מה פירוש דבריו של עשיו).   לב:כה" (ולה זה לי בכורה, למות
המורה קיבלה את התשובות והמליצה לתלמידי� לעיי! .  בעצמ� הציעו תשובות מעניינות

ש� היא אמרה .  וחזקוני, �"רשב, י" במיוחד בפירוש� של רש�ירושי� שוני� על הפסוק הזה בפ
 .                                                                          כוונת עשיולהבנת שכל אחד ימצא  פירוש חדש 

מידה הציעה שאולי תל.   אחת מהתשובות של התלמידי� אתרצתה להבליטהמורה המשיכה ו
אד� שלא רואה שו� :  "המורה הרחיבה והסבירה.  עשיו לא ראה סיבה לקחת אחריות על מעשיו

עשיו ראה את .  לבי! עתידו באמת אי! לו תחושת אחריותו, קשר בי! החיי� שלו לבי! הסביבה
י המורה אמרה שתחושת אחריות נולדת מכ� שאנ."  עצמו כאד� של הרגע ולא חשב על סביבתו

.  ולא היחיד בחצר, אני לא היחיד בכיתה.  בבועהלבדי אני לא חי .  רואה את עצמי כחלק מחברה
                                                      .  כולנו נמצאי� ביחד ולכ! מוטל על כולנו לדאוג לכל מה שסביב לנו

על הילד הראשו! ג� .   הפרטיי� שלנו לענייני�כל זה חייב להתחיל מדאגה, היא הוסיפה, כמוב!
והוא צרי� לקחת אחריות על עצמו  � לכל אחד יש את היכולת להצליח �לגלות אחריות כלפי עצמו 

אחריות ההילדה השנייה א  היא חייבת להבי! ש.  לגלות את הנקודה שבה הוא באמת יככב
 א� כול� יזרקו תיראהתארו לעצמכ� כיצד החצר . על כולנו א� אנו רוצי� סביבה נעימה מוטלת

חייב למצוא דר� שבה , שאמנ� רוצה להג! על חברו, ואפילו הילד השלישי??  בה זבל ולא ירימו
.                                                                                       אבל ג� לדאוג שיהיה צדק בתו� הכיתה, הוא יכול ג� לעזור לחברו

אבל אולי כדאי שכל אחד יחשוב כיצד הוא יכול , קטני� בבית הספר" יוי�ָשֵע"ברור שאי! לנו 
התוצאה יכולה להיות .  ועל החברה שבה הוא חי, על סביבתו, על עצמו:  להיות קצת יותר אחראי

 !  שבת שלו�!בהצלחה לכולנו!   בית ספר יותר נפלא מאשר היו��אחת 

 שבתון לשולחן די
רבקה נבחרה .  'עולה תמימה'ל קוראי� ליצחק בש� "חז

כיצד א� .  עבור החסד שהיא עשתהבלהיות א� האומה 
כ שוני� עד כדי כ� שהתורה "כ! יצאו מה� ילדי� כ

ולעשיו היא "  איש ת� יושב אוהלי�"ליעקב קוראת 
הרב שמשו! רפאל הירש מסביר ".   איש יודע ציד"קוראת 

שיצחק ורבקה טעו בחינו� הילדי� וניסו ללמד את שניה� 
צרכי� של לבדיוק באותה צורה ללא רגישות לאישיות ו

היו יכולי� , הוא טוע!, אילו היו קשובי� יותר.  השניי�
?  ומה איתנו.  את כוחותיו לטובללמד את עשיו לנווט 

זה נראה ?  הא� בחינו� שלנו אנו קשובי� לכל ילד וצרכיו
אבל הא� בסו  זה , באופ! שווהכול� את קל יותר ללמד 

הא� בכל זאת ?  באמת קל יותר או מקשה על הילד ועלינו
?   אות� הדברי�לכול� אתיש נושאי� שבה� חשוב ללמד 

 גישות הא� חשוב ג� באלה ללמד שאמנ� קיימות
 ולתת לילדי� המגוונות או שמא חשוב לתת תשתית אחיד

 הא� את� –וילדי� ?  כ��לגלות בעצמ� את הגיוו! אחר
הא� היית� ?  מעדיפי� שילמדו כל אחד לפי אישיותו

רוצי� ללמוד רק מה שמתאי� לכ� או ג� מה שאחרי� 
 ?לומדי� כדי שתוכלו להרחיב אופקי�



 

 ! גילו איזה פסוק מהפרשה מסתתר מאחורי התמונות
 את תגובתו של יצחק אבינו אחרי שהוא מגלה את מי פסוק זה מתאר:  רמז

 .במעמד הברכה" קרה לו"ומה , הוא באמת ביר�
 

 .  חרדה: משתמש בביטוי מיוחדפסוק זה ...  בעקבות הפסוק
ממה לדעתכ� יצחק ?  מהו ההבדל בי! חרדה ופחד או בהלה?  מהי חרדה

אולי ?  ה לו ברגע זהתשנגלמההבנה פתאומית ?  )יעקב(ממעשה בנו ?  חרד
רה לו מה שקרה אולי הוא חרד שק?  על חוסר ידיעתו וערנותו למה שקרה

 ...נאל% לבחור ב! אחד ולדחות את השניש, לאביו
 

 ? כיצד הרגשת�?  ממה?  ממשהו" חרדת�"הא� את� פע� 
 

פרשת , בספר שמות!  ד מופיע רק פע� אחת נוספת בכל התורה,ר,השורש ח
.  מעמד הר סיניב" נחרדו"התורה מתארת שהר סיני וע� ישראל , יתרו

שבו  �הבני בי! מעמד ברכת �ד מהשוואה זו הא� לדעתכ� אפשר ללמו
 ?  מה אפשר ללמוד מכא!?  נחרד יצחק לבי! מעמד הר סיני שבו הע� נחרד

 

 יינות באורייתאאור/ ??? שעה תקום אתמול ובאיז
השתתפה , מחר רחלי מתאמנת בכדור רגל.  אכלה ארוחת בוקר והולכת לבית הספר, אתמול רחלי תקו� בבוקר"... 

אולי אנו יודעי� באיזה פעילות , כאשר אנו קוראי� משפטי� אלה"  .בחוג שחמט ותלמד ע� חבריה למבח! בתורה
הפעלי� התבלבלו ביחס לזמני�  .משובש לגמרימני� רחלי השתתפה או משתתפת או תשתת  אבל היחס בי! הז

המשפט השני . והווה, עבר, אבל הפעלי� מופיעי� בעתיד) אתמול(אירועי העבר את המשפט הראשו! מציי! .  שלה�
י� בלשו! והבעה יבסיסההכללי� כידוע אחד !  עבר ועתיד, אבל משתמש בפעלי� של הווה) מחר(מתאר לנו יו� בעתיד 

.  אחרת אנו נאבד את הקורא, אל לנו להתבלבל בי! הפעלי� והזמ!.  שמור על התאמה נכונה בי! פעלי� וזמניה�הוא ל
 . מה הכוונה אבל לעול� לא יהיה בטוחלנחשאולי  יוכלוהוא יקרא את הפסוק כמה פעמי� 

מספרת על היחס של אחר כ� דלו ומיד התורה מספרת שיעקב ועשיו ג. על פי כלל זה יש פסוק בפרשה שהוא חידה
באותו ? כול� מצאו את הבעיההא� ) כח:כה." ( את יעקבאוהבתורבקה /  יצחק את עשיו ויאהב:  "הוריה� אליה�

מתארי� את העבר  הפסוקי�הא� .  הווהואהבת רבקה ליעקב מתוארת ב, עברפסוק אהבת יצחק לעשיו מתוארת בה
   ?זו" טעות"הא� יש לכ� הסבר ל? או את ההווה

התורה .  פרש! זה מפנה את תשומת לבנו לכ� שאהבת יצחק לעשיו תלויה בדבר.   חזקוניהנה הצעה אחת של הפרש!
.   רוב המפרשי� מסבירי� ביטוי זה שעשיו היה מביא מטעמי� לאביו".כי ציד בפיו"מוסיפה שיצחק אהב את עשיו 

ולכ! התורה מתארת אותה , באה והולכת לפי התנאי�היא היתה , על פי זה מציי! החזקוני שאהבה זו היתה חולפת
, אהבת רבקה ליעקב היתה :לא היתה תלויה בגור� חיצוניו היתה תדירהאהבת רבקה ליעקב , לעומת זאת.  בזמ! עבר

 . נמצאת כל הזמ!התורה בוחרת להשתמש בזמ! ההווה ללמד שזאת אהבה ש, ה ליעקבקלכ! ביחס לאהבת רב.  ותהיה
ומה התורה ?  לבי! אהבה שאיננה תלויה בדבר, מהו ההבדל בי! אהבה שתלויה בדבר...תעמק עוד קצתא� רוצי� לה

 ? רומזת לנו אודות הדמויות השונות בסיפורי� אלה


