
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 חידות השבוע
 ב�כיתות א

התחתנתי ראשונה , הודות לאחותי
 .ואני א� לשישה
ונולד לי הראשו� , ואני לה ויתרתי

 .בזו הפרשה
אני השפחה של הבכורה ושניי� ה� 

 .שלי
 .לדו ליושניי� נו, ואני ע� הצעירה
 ?  מה ה� סופרות? מי ה� הדוברות

? למה תמיד שוכחי� אותי! רק רגע
 )?? מי זאת�(שואלת ילדה קטנה 

 
 ד�כיתות ג

 .תנובפרשה הזאת יש רבות מא
 ,בעת חלומו  מתחת לראשו נאספנו

 בסיפור הבא את המי� אנו סותמות
ובסו! הפרשה על ההסכ� בי� שני 

 ,האנשי� אנו מעידות
 פירוש של כל שורה ומה?  מי מדבר

 ?בחידה
מה הדבר מסמל ומדוע הוא מופיע 

 ?בפרשהפעמי�  הרבה "כל כ
 

 ו�כיתות ה
 ...עבדות קשה לשני� רבות
, ככל שהעבודה יותר קשה

 ...הולכי� ומתרבי�" העבדי�"
בריחה ברכוש גדול לכיוו� אר$ 

 ...ישראל
 7רדיפה אחרי הבורחי� במש" 

 ...ימי�
ת� א?  על איזה סיפור מדובר

 ?בטוחי�
עיינו היטב בפרשה וחשבו על 

 .משמעות ההשוואות אלו
עיינו ג� בברית בי� הבתרי� 

 ומצאו את הבסיס )ו"בראשית ט(
 !להשוואה זו

 קשתפרשתון 
 ג"ע בכסלו תש'י

 פרשת ויצא
 ור" עלייהצירידה ל

תחרות .  התלמידי� היו מאוכזבי� וכועסי�.  כי נעימההנסיעה לכפר לא הייתה ה
 על מזג                               כעסוחלק מהתלמידי� .  ריצה לא הייתה הכי מוצלחתה

                           וחלק היו פשוט , חלק הוציאו את זעמ� על השופטי�, האוויר
                               י�לאט לאט קבוצה התארגנה סביב המור.  מאוכזבי� בעצמ�

                                          .  קצת צעקות והמו� תסכולי�, ע� כמה שאלות, לספורט
היו טובי�   הרצי� האחרי� ... היית� בכלל רעי�לא':   להרגיע אות�ה� ניסו 

 שמעת� פע� על �תלמידי�  :  " אמרה לה�המורהואז .  ועוד הסברי�' ...יותר
  '?ירידה לצור" עלייה'הביטוי 

 
ות כדי להצליח הוא כבר ידע בדיוק מה הוא צרי" לעש' כאשר נחי הגיע לכיתה ו

הוא הכיר היטב כמה הוא צרי" להשקיע בשיעורי� ובהכנות למבחני� כדי .  ס"בביה
נחי .  והערצה מחבריו, שבח מהמורי� והורי�,  ציונ� גבוהי��לקבל את המקסימו� 

פתאו� הכל .  'עד שהוא הגיע לכיתה ו... שבשבילו הכל בא בקלות, היה סוג של תלמיד
מורי� התחילו להסתכל בו באכזבה ,  ציוני� נפלו                       . התחיל להתפרק

וההורי� התחילו לראות שינוי , .ב.שלא הכי� ש                              כשהוא הודה 
הוא לא ידע מה .  'שמשהו קורה'נחי בעצמו ש� לב                        .בהתנהגותו בבית

הוא לא רצה להסתכ� בעונש ?  לדבר ע� ההורי�                              הא� �לעשות 
הא� כדאי ).  אבל הוא דאג, יענישו אותו על שיחה                            הוא ידע שלא (

הוא בחר ללכת למחנכת הקודמת .  הוא התבייש?  ללכת למחנכת החדשה בכיתה
לת דבריה היא שאלה בתחי.  הוא סיפר את כל מה שקרה לאחרונה.  'ה�'מכיתות ד

 '?ירידה לצור" עלייה'שמעת פע� על הביטוי :  "אותו
... 

 מהצלצול הראשו� עד סיו� � את הכל עשו ביחד �רותי ונעמי היו החברות הכי טובות 
עד שיו� אחד                              .  וכ" היה מהג�.  החוג האחרו� בשש בערב ה� היו זוג

והיא לא                                    בל כדי לשחק ע� רותי נעמי יצאה להפסקה ע� ח
הצלצול נעמי                                       בחזרה לכיתה אחרי .  מצאה אותה בא! מקו�

חשוב  לבלי                                  .  מצאה את רותי ושאלה אותה איפה היא הייתה
ידעה מה  לא                               נעמי ". כתי לשחק ע� אסתיהל:  "בכלל רותי ענתה

לא  שהיאכדי                               בכל כוחותיה היא התאפקה .  לעשות מרוב כעס
במסדרו� היא פגשה את המחנכת .  תבכה ותצעק בפני כול� והיא ברחה מהכיתה

.  עה איתה לדבר אחרי השיעורהיא קב.  הנכנסת ששמה לב שנעמי בסערת רגשות
שמעת פע� על "?  ומה ענתה המורה.  אחרי השיעור נעמי ספרה את כל מה שקרה

 .?'ירידה לצור" עלייה'הביטוי 
... 

אי� .   יעקב מוצא את עצמו בעול� אחר לגמרי מעולמו בפרשת תולדות"ויצא"בפרשת 
הוא הכיר את שביליה אי� אר$ ש.  אי� אהל או בית מוכר.  הורי� מעודדי� ואוהבי�

כפי שזוכרי� .  והוא נמצא באר$ זרה, הוא מוק! בדוד חצי עוי�.  בעיניי� עצומות
בשלב זה בחייו יעקב היה .  יעקב היה נאל$ לברוח מאחיו עשיו והוא מגיע ללב� בחר�

הוא היה יכול .  אני לא אצליח, אי� לי רעי�, כול� נגדי:  יכול להרי� את ידיו ולומר
יעקב פוגש .  אבל הוא לא עשה כ".   לב� ורק לחכות עד שהוריו יקראו לולשבת אצל

 הראשו� במקו� זר הוא מעביר                   אפילו ביומו .  כל אתגר כאפשרות לצמיחה
הוא .  לעבודה בימיו הראשוני�              הוא יוצא ).  ז:כט(מוסר לרועי� שלא עובדי� 

ובונה )  עליו" עבדו"כאשר                                              ג� (מתחת� ע� לאה ורחל 
השני� כיצד להתמודד ע� לב�                                         הוא לומד ע� .  משפחה ענקית

וכל זה הוא .  ברכוש גדול                                                 ובסו! עשרי� שנה יוצא 
שהובילה אותו והייתה נר                                           ה מתו" אחריות פנימית עוש

הוא פעל על פי ערכי� של                                           בכל התקופה הזאת .  לרגליו
�לו:לא. (שלו מלב�' נאו� פרידה'כ" אנו שומעי� ב.  אחריות לעצמו ולסובבי� אותו

יעקב הבי� שא� הוא נקלע .  בשנותיו אצל לב� יעקב לא ישב לבד מתלונ� וכועס) מג
למקו� הזה בזמ� הזה עליו להפיק מהמצב את המרב האפשרי ועליו להבי� שירידה זו 

יכולה לחזק אותו להמש" הדר" ואפילו ) מסביבה המוכרת לו, רצומא, ממשפחתו(
אולי מאתגרי� האלה הוא ֵידע יותר טוב כיצד להתמודד .  להוביל אותו לעליות בעתיד

 . ולאתגרי� המחכי� לו ש�, ולמשפחתובשובו לארצו 
אבל לפעמי� דווקא אתגר כזה יית� לנו .   'ירידה'זה לא קל ולא כי! להתמודד ע� 

אולי בכיתות שונות יש . אולי לא התאמנתי נכו� לריצה באותו יו�.  ות לעתידכוח
ואולי כדאי לצר! חברות חדשות למעגל הקט� .  לאמ$ דרכי� נוספות ללמידה

אבל א� נתאמ$ קצת נוכל .  מצבי� חדשי� וקשי� נראי� לנו באמת כירידה.  והפרטי
 !שבת שלו�!  בהצלחה.  להפו" אות� לעליות גדולות

 דיון לשולחן שבת
מבטיח ליעקב שהוא ' בחלו� הסול� ה

ישמור עליו וג� יחזיר אותו , יהיה איתו
למחרת בבוקר יעקב נודר .  לארצו

כיצד ...".    לוקי� עמדי�א� יהיה א"ש
, "א�"יתכ� שיעקב פותח את דבריו ב

הבטיח לו ' הרי ה?  שהוא לשו� תנאי
!  בואה באותו לילה שהוא ישמור עליובנ

?  מהי משמעות הנדר הזה שיעקב נודר
או ' הא� הוא נודר כדי לבדק את ה

 ?  הא� הנדר בא כדי לזרז את עצמו
 של 'ובותהח'בחלק של (בסו! הנדר 

, יעמוד לצדו' יעקב אומר שא� ה) יעקב
יהפו" : יעשה כמה דברי�] יעקב[הוא 

ויית� לוקי� �את מקו� החלו� לבית א
הא� עשיית מעשי� טובי� .  מעשרות

שלנו אמורה להיות מותנית בהטבות 
לפעמי� אנו שומעי� אנשי� '?  מה

שנמצאי� במצוקה שמקבלי� על עצמ� 
לשנות את עצמ� א� יקרה לה� מקרה 

 ?הא� נדר כזה מקובל בעיניכ�.  טוב



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hey  Dude! /  אוריינות באורייתא 
קראה ילדה !" לק,.  "המורה עמדה בכניסה והקשיבה לשיחות בי� התלמידי�.   לכיתההתלמידי� נכנסו" מה נשמע, אהל�"

המורה ביקשה מהתלמידי� לשבת והיא .   כל הזמ�לו" זי�'מנג"ילד שלישי סיפר כיצד ההורי� .  הוסי! אחר" ,סבבה.  "אחת
 . התחילה את השיעור

במש" השיעור נוצר ויכוח הא� זאת בעיה להשתמש                                   .  היא בחרה לדבר על כל המלי� שעכשיו היא שמעה
שבעיד� הגלובאלי יש להכניס שפות אחרות ולהיות                                   היו תלמידי� שאמרו .  במלי� לועזיות בשיחות שלנו

שפת , לשמור בגאווה על טהרת שפת העברית                                             תלמידי� אחרי� רצו .  אזרחי� של כל העול�
התלמידי� לרוב הסכימו שבהבעה בכתב יש                                      הויכוח התנהל סביב השפה המדוברת אבל .  ""התנ

    ?ומה דעתכ�.  להקפיד להשתמש בעברית
התלמידי� פתחו וגילו שהתופעה של מלי� .  מז:לא                                      המורה אז ביקשה מהתלמידי� לפתוח בבראשית 

לב� השיג אותו בהר , כאשר יעקב ברח מלב�                                        "ויצא"בסו! פרשת .  לועזיות היא לא לגמרי חדשה
כלומר , ַגלֵעד, תורה ממשיכה ומספרת שיעקב קרא לאב� זוה.  שניה� כרתו ברית ויעקב הרי� מצבה לציי� את הברית.  הגלעד

לב� ?  מה אמרת, מר לב�, סליחה.  ְיַגר ָש0ֲהד,ָתא, התורה ג� טורחת להזכיר שלב� קרא לגל זה.  גל אבני� זה ישמש כעד לברית
" "תיכו� בזמ� התנארמית היא שפה שהיתה נפוצה מאוד במזרח ה.  עד=שהדותא, גל=יגר: קרא לאותו גל בש� הארמית שלו

.   אבל כמעט ואי� מלי� ארמיות בתורה) דניאל, נחמיה, עזרא(" שכתובי� בארמית "ישנ� חלקי� מספרי תנ.  וג� לאחר מכ�
אבל עד עכשיו התורה .  לב� כנראה היה דובר ארמית וסביר להניח שלא מעט מהשיחות בינו לבי� יעקב התקיימו בארמית

 ? מדוע פתאו� מצטטי� לב� בלשונו.  ול� התרחשו בעבריתסיפרה על שיחות אלו כאילו שכ
א� יש .  הסבר אחד הוא שכאשר בני אד� כורתי� ברית או חותמי� חוזה ביניה� חייבת להיות הבנה מליאה בי� הצדדי�

לכ� התורה מדגישה שלב� הבי� את המשמעות .  ספקות או שאלות במשמעות העסקה יהיה ג� ספק א� העסקה היא תקיפה
ואפילו פירש את זה בשפה שלו לבניו ועוזריו כדי שה� ג� , בעקרו� שהוא לא ירדו! אחרי יעקב ומשפחתו, ליאה של הבריתהמ

בעל משמעות בי� , מאושר, מוב�, שהיה הסכ�) ולדורות(לשונו של לב� כא� הוא כדי להוכיח ללב� , השימוש בארמית.  יבינו
 . הצדדי�

כ" נדיר נוכל ג� להסיק שהעברית צריכה להיות האוצר �משת בשפה זרה באופ� כלא� התורה משת, חזור לדיו� בכיתהנ
 !  ושנהיה גאי� בה זאת השפה של עמנו,  של השפה שלנוהעיקרי

מחייה שפה העברית בעיד� המודרני  , כיצד לדעתכ� היה מגיב אליעזר ב� יהודה, כית" וא� עד עכשיו דיברנו על הקשר לעברית התנ
הא� את� מכירי� דוגמאות של מלי� לועזיות שהוא תרג� ? הוא היה מגיב לשימוש במלי� לועזיות רבותאי" ?  לדיו� זה
              ? הא� מוכר לכ� מלי� שהוא השאיר בשפה המקורית שלה�?  לעברית

 .מתאר את יעקב בדרכו, מתחילת הפרשה, חצי פסוק זה
 ?ו� חדשבאיזה מילה בוחרת התורה לתאר את הגעתו של יעקב למק

למה לדעתכ� ?  באיזה מלי� אחרות התורה היתה יכולה להשתמש
 ?התורה בחרה במילה זו

 .  חכמינו למדו ממילה זו שיעקב התפלל תפילת ערבית
 ? מהו הקשר בי� מילה זו לתפילה, לדעתכ�


